
 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

  РІШЕННЯ 

 

від 05.11.2021 року № 263 

с. Руська Поляна 

  

Про створення комісії по перевірці 

факту здійснення догляду фізичними особами, 

які надають соціальні послуги з догляду  

на непрофесійній основі   

 

    Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року №859 

«Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», з метою здійснення 

контролю за наданням соціальних послуг фізичними особами, які надають 

соціальні послуги, виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Створити при виконавчому комітеті Руськополянської сільської ради комісію 

по перевірці факту здійснення догляду фізичними особами, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. 

2. Затвердити склад комісії по перевірці факту здійснення догляду фізичними 

особами, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі  

(додаток 1). 

3. В своїй роботі Комісії керуватися Порядком подання та оформлення 

документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого 

постановою КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А. 

 

 

Сільський голова                                                      Олег ГРИЦЕНКО 
 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#n11


 

Додаток 1 

до рішення виконкому 

Руськополянської сільської ради 

від 05.11.2021 року № 263 

  

СКЛАД   

комісії по перевірці факту здійснення догляду фізичними особами, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі  

Голова комісії            -    Пашкевич Юлія Андріївна (заступник сільського                 

                                          голови з питань діяльності виконавчих органів ради) 

Секретар комісії        -    Вебер Марина Вікторівна (начальник відділу   

                                          соціального захисту населення)  

Члени комісії:            -     Кривошея Олександр Іванович (староста с. Дубіївка) 

-  Чередніченко Вікторія Вікторівна (начальник       

 юридичного відділу) 

-  Різник Ольга Василівна (адміністратор відділу ЦНАП 

 с. Дубіївка) 

                                    -     Малюта Антоніна Іванівна (депутат сільської ради) 

-  Коваленко Веніамін Іванович (директор КЗ «Центр             

 надання соціальних послуг») 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                  Надія ШПАК  

  

 


