
   
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

від 28.01.2022 № 18          

с. Руська Поляна 

 

Про створення комісії з питань надання  

одноразової матеріальної допомоги  

незахищеним верствам населення  

Руськополянської сільської ради, 

які опинилися в складних життєвих  

обставинах, та іншим  категоріям громадян  

за рахунок коштів місцевого бюджету  

при виконавчому комітеті Руськополянської  

сільської ради 

 

Відповідно статті 34, Закону України «Про місцеве самоврядування», з 

метою підтримки незахищених верств населення, громадян, які опинилися в 

складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, виконавчий 

комітет сільської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Положення про комісію по розгляду заяв громадян про 

надання одноразової матеріальної допомоги незахищеним верствам населення 

Руськополянської сільської ради, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, та іншим  категоріям громадян за рахунок коштів місцевого 

бюджету згідно додатку 1.  

2. Затвердити персональний склад комісії з питань надання 

одноразової матеріальної допомоги незахищеним верствам населення       

Руськополянської сільської ради, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, та іншим категоріям громадян за рахунок коштів місцевого      

бюджету при виконавчому комітеті Руськополянської сільської ради згідно 

додатку 2. 

  3.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради,   

виконкому Шпак Н.А.  

 
 

Сільський голова                                                          Олег ГРИЦЕНКО 

 
 



                                                                                Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

28.01.2022 № 18 

 

                                                    ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію по розгляду заяв громадян про надання 

одноразової матеріальної допомоги незахищеним верствам населення 

Руськополянської сільської ради, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, та іншим категоріям громадян за рахунок коштів місцевого 

бюджету при виконавчому комітеті Руськополянськоїсільської ради 

 

 

                                             1. Загальні положення 

1.1. Положення про комісію з надання одноразової матеріальної допомоги 

незахищеним верствам населення Руськополянської сільської ради, які 

опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян (далі 

Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

1.2. Мета Положення — регулювання діяльності комісії щодо визначення 

громадян, які мають право на отримання одноразової матеріальної допомоги з 

місцевого бюджету на лікування або на вирішення соціально – побутових 

проблем та її розмір. 

       1.3. Персональний склад Комісії затверджується виконавчим комітетом 

Руськополянської сільської ради.  

1.4. Комісія у своїй діяльності керується цим Положенням та Положенням про 

порядок надання одноразової матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення Руськополянської сільської ради, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та іншим категоріям громадян затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради від 28.01.2021 №3. 

 

                                                    2. Завдання та функції комісії 

Основним завданням комісії є визначення громадян, які мають право на 

отримання одноразової матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення Руськополянської сільської ради, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та іншим категоріям громадян з місцевого бюджету та розмір цієї 

матеріальної допомоги. 

 

                                                 3. Склад та порядок роботи комісії 

3.1. Комісію очолює заступник сільського голови. 

3.2. Для забезпечення роботи комісії призначається секретар комісії. 

3.3. Основною формою роботи комісії є засідання. Комісія збирається за 

необхідністю (за наявністю звернень громадян, не рідше одного разу на місяць) 

       3.4. Засідання комісії веде голова комісії, а у разі його відсутності заступник 

голови комісії. 



       3.5. Засідання комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менше 

половини членів комісії від загального складу. Рішення комісії приймається 

простою більшістю голосів від загального складу, а у випадку рівності голосів, 

вирішальним голосом є голос головуючого. 

3.6. Документи, необхідні для визначення права громадян на отримання 

матеріальної допомоги з місцевого бюджету розглядаються комісією, рішення 

оформляється протоколом та підписується головуючим і секретарем комісії. 

3.7. Рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги громадянам 

приймається на підставі протоколу комісії щодо розгляду заяв про надання 

одноразової матеріальної допомоги незахищеним верствам населення 

Руськополянської сільської ради, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та іншим категоріям громадян   виконкомом сільської ради. 

 

 

                                                        4. Повноваження комісії 

       Комісія уповноважена: 

4.1. приймати відповідні рішення на підставі наданих документів та 

зібраних комісією даних; 

4.2. перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих 

претендентами; 

4.3. залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, 

що належать до її компетенції. 

  

 

Секретар виконавчого комітету                                                   Надія ШПАК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Додаток 2                                                                                                                                                                                                      

до рішення виконавчого комітету  

від 28.01.2022 № 18 

                                                                                         

Склад комісії по розгляду заяв громадян про надання 

одноразової матеріальної допомоги незахищеним верствам населення 

Руськополянської сільської ради, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, та іншим категоріям громадян за рахунок коштів місцевого 

бюджету при виконавчому комітеті Руськополянськоїсільської ради: 

 

Пашкевич Юлія Андріївна             голова  комісії – заступник сільського  

                                                              голови; 

Вебер Марина Вікторівна               заступник голови  комісії – начальник   

                                                              відділу соціального захисту населення; 

Шпак Надія Антонівна                    секретар  комісії –  секретар сільської  

                                                              ради, виконкому. 

                                                     Члени  комісії :     

Чередніченко Вікторія Вікторівна          начальник юридичного відділу; 

Болотюк Валентина Григорівна              начальник відділу містобудування,   

                                                                         архітектури, земельних відносин,  

                                                                         комунальної власності, житлово- 

                                                                         комунального господарства ; 

Шпак Юлія Василівна                               начальник відділу планування,  

                                                                         бухгалтерського обліку та звітності, 

                                                                         головний бухгалтер; 

Фіалковська Марія Миколаївна              депутат сільської ради; 

Кривошея Олександр Іванович               староста с. Дубіївка.  

  

Секретар виконавчого комітету                                                   Надія ШПАК 
 


