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Про затвердження Положення
про Комiсiю з питань
визначення права на отримання
соцiальних послуг деяких категорiй
осiб на пiльгових умовах

З метоrо органiзацiТ роботи KoMiciT з питань в

соцiальних послуг деяких категорiй осiб на пiл
ycTaHoBi <I_{eHTp надання соцiальних послуг)
вiдповiдно до Закону Украiни <Про соцiальнi п

VПI, Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Bi

питання дiяльностi центрiв надання соцiальних п
MiHicTpiB УкраIни кПро органiзацiю надання соцi

р, Nч 587, Постанови Кабiнету MiHicTpiB YKpaiH

установлення диференцiйованоi плати за

01.06.2020 р. Nч 429, наказу MiHicTepcTBa соцiа
затвердження Методики обчислення серелньомi
для надання соцiальних послуг) вiд 16,0б,2020 р.
та умови надання платних соцiальних послуц у
плати за надання соцiальних послуг Комуналь
соцiальних послуг> БезлюдiвськоТ селищноТ рали:

1. Затвердити Положення про
rgl отримання соцiальних послуг деяких
О Положення) (лолаеться).

2. Контроль за виконанням
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Безлlодiвський селиrцни й Микола кУЗЬМIноВ

yKPAiHA
БЕЗЛЮДIВСЪКА СЕЛИ рАдА

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKI ЪКОi ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕН

сел. Безлюдiвка

значення права на отримання
вих умовах в Комунальнiй
юдiвськоi селищноТ ради,

ги> вiд 17.01 .2019 р. JФ 267|-
03,03.2020 р. М 177 <Щеякi

уг>, Постановою Кабiнету
ьних послуг) вiд 01,06.2020

uПро затвердження Порядку
ня соцiальних послуг) вiд
ьноТ полiтики Украiни кПро
чного сукупного доходу ciM'T
94l9, Положення про порядок

новлення диференцiйованоТ
Т установи <I-{eHTp надання

KoMiciro з питань визначення права на
категорiй б на пiльгових умовах (далi -

ишаю за собою,
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голови N9 6

положЕI It{я

про Комiсiю з питань визначенtlя llpaвa на оl,рим

леяких каr,еl,орiй осiб на tli-llьl,ови

l . ЗАI''АJIЬНI ГIОJIЖtlНtI

l .l . Комiсiя з ttиr,аlIь виз}lаче}{г{я tIpaBa на оl,рима}tL|

категорiй осiб на пiльг,ових умовах (далi -- KoMi

звi.ltьнення вiд сплати за обслуговуванням гро

складних життсвих обсr,авинах.
1.2. Комiсiя у своТй дiя_llьностi керуеться Консти
УкраТни <Про соцiальнi послуги>> вiд 17.01.20l9 р.
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 0З.03.2020 р. JФ l 77

tteнTpiB надання соцiальних посJIуг>>, I locтaнoBo}o

<tIро органiзацiю t{аданtiя соt{iа,пьгtих tlocJlyI,)

[]ocTattoBoKl Кабiне,гу N4iHic грiв УкраТtlи ((lI

установJlеI{ня лифереlirtiйованоl I]JIа,ги за Iiailatltl

01,06.2020 р. N 429. наказом Мittiстерсr,tза col(ia-rtbt

затверlIЖеннЯ Метолики обчис.ltення середгlьомiс
ciM'T лJ]я надання cottiaLtbtlиx IlосJIуг> Bi/t l6.06.202
порядок та умови надан}lя платних соцiа-пьн

диференчiйованоТ плати за надання соцlаJIьних пос
< I_{eHTp надання соцiал ьн их послуг> Безлюдi всько[

I Iоложенням.

2. СКЛАД KOI\4ICrT

2,|. Склад KoMiciT затверджу€ться Розпорялжен
селишlноТ рали.
2,2. /lo скJlаду KoMiciT t]хо/lять ttре/lсl,авtlики cl
мають вiдноrшення до вирiшенrlя соцiальLlих Ilи,ган

ралi та залученi особи з питань охорони ll.,1оров'я.

2,3 KoMiciKl очо.ltюс заступник l,оjlови з гlиr,ань дiял

3. I lOI]t |OBAЖI1I tI {Я KON4

3. 1 . Розгляд iндивiдуальних випадкiв громадян,
забезпечити iм догляд i допомогу, коли
малозабезпечених i отримують державну соцiальну
законодавством порядку, с особами похилого в

встановленому порялку, за;tежнi Bi,lt психоакти
lrеребувають у мiсltях ltозбаtзлеltих Bo,rti. у я

iнтернатних закладах або оформ"llяю,гься /lo них,

обставиltи, Maтepiaлblli умови, cKJIa/t i BiK чlrснiв

умови ltроживання; наявнiсr,ь cl,al,ycy УВВ, УБ/l,

зА,гвЕрл}к FlO
м

вlд
Безл юдi вського сел ищного

l 7 червня 202 l року

llня ctlItiaJlbli их IlocJlyI

умовах

соцiа.п ьгt их послуl, чllея ких
iя) створюсться з метою

яIl, якi знаходяться у

цiсю Украiни, Законом
ъ 26] 1-VIII, Постановою

кЩеякi питання дiяльностi
i не,гу l\4iHicTpi в УкраТни

i;t 01.06,2020 р. J\i, 5tt7.
'rа'гвсрi(жс}ItIя I Itlря,,rк1

cottia;Il)Ilиx llocjl\,l,)) Bi;t

оl' llо.lti,гики Украi'ни <<llpo

чlIоI-о cyKytlIloI,o jloxo/ly

р. JV94 l 9, IIоложеtlням llpo
х послуI, ycTaHoBJletl ня

уг КомунальноТ установи
lлищнот ради, а також цим

м I'о.ltови Без.lttо;tiвськоj'

укl,},рtlих lri,'tpoз;ti;liB якi
в Бсз,llttl/ti Bct,Ki й ce.ll и r rtll i й

ос,гi викоIJавчих opгaHiB.

CIi

мають рiдних, якi 1,1овиннi

,Ki рiднi належать до
опомогу в установленому

ку, визнанi iнвалiдами у
них речовиtl. aJIKoI,oJllo.

а, ,гакож

iM'i': c,t,att

с Kjla.,(tl i rкиr"гt Bi

зltоров'я особи;

их дir,и перебуваю,гь в

IBI]I]; /{охо/lи ,rа борl,и ,]а



житJlовi - KoMyHa.lIbHi llocJlyI,и; Bt{yl,pillltlbo tIep(

антиl.ерористи ч 1-IoT оllерашiТ; бсзробiTt r i особи ; о r r i ку

обс"гlу гову ван ня Tolllo.
3,2 i lрийня,гl'я piutettb щоilО liадання cot\ia,rtbH

установою <<L[eHTp надання coLlia-TlbHиx гIосltуl,>> Б

на безоплатнiЙ ocHoBi (за рахунок бюлжеr,ни,

.rrиференrriйованоТ пJIати (частина BapTocTi соцiальн

надавачу соцiальних послуг отримувачем таких п

рахунок отримувача соцiальних послуг,

4, I-IPAt]A KON4rCI[

4.1 . Комiсiя мас IIpalro:

l) робиl.И заllити .га отримуваl,и у BcTaHoBJletloMy 1,1

виконавчот влаJtи, opгatiiв мiсltсtзоI,о самовря/lуваtl

органiзачiй, а також Ipомадян iнформаrtiю,

IlокJ]а/lених на неТ зав]lань;

2) за,llучаl-и у вс,tаL{оl]JIеl-{ому Ilоря/lку

мiсllевих opl,aHiB lзикогtавчоТ I]JIади,

гriдприсмств, установ та орl,анiзацiй, а

детальноТ iнформацiТ для об' ективного

5. орt,АнIзАцlя роБот

5.1. Органiзацiйною формоtо роботи KoMiciT е засi

необхiднiстtо, засiдання KoMiciT с вiдкриr,им /1.1lя Bci

5.2. Органiзовус робо,гу KoMiciT ij' 1-o.;toBa, який cKJl

KoMicii', у разi вiдсу.гнос,гi l,олови KoMiciT йоr-о обов

5.3. Засirlан}]я KoMiciT вважасl,ься IlравочиlltIим, я

MeHLI]c llоловиt[и cKJIally KoMiciT, кожний член KoMi

5,4. рiш]еLltlя гtриймаст},СЯ tI& засi/tаннi KoMiciT lUJ]ях

Рirшення KoMiciT вважас1,1,ся lrрийнятим, якшlо

бilrьшliстrо вiд загzulьLlоI,о скJlаду присутнiх tta

олнакоtsот кiлькостi го.llосiв, вирiшальним с голос

5.5. Член KoMiciT, який не пiдтримус рiшення, м

формi свою окрему д}мку, що додаеться до прото

5,6. РiLt_tення KoMiciT оформлю€ться протокол

секретарем KoMiciT т,а y,ciMa присутнiми на засiдан

5.7. Пiдготовку ло розгляду справ на комiсiю з lrи
скJIаJ-Iися в ciM'T особи, яка IIо,гребус tta,lta|-|Hя colt

гlодаtiих lloKyMet{l,iB r,оr,ус завi.,tувач Bi,'uti.irerrllя col

5.8. рiLLIення KoMiciT обов'язкоt]е lIJlя викоttагtttя Bi

населення ].а центром надання соLliа.пьllих IlocJI

ради,

до учасr,i у
opl,arliB м

також гром
вирiшення

iLLtctri осоСlи; учасIiики
и (rriK:lyBaJlbtlиKи) ;rir ей1.

lре,rендуюl,ь на соцiа.lt ьнс

х l]ocJlyr, КомуttаJIьttою

ttодi вськоТ сел и ш{ноТ ради
коштiв), установJlення

х послуг, що сплачу€ться

уг), платних послуг за

яJlку lli;t мiсtlевих opl,alliB
я, l] lilllри€,l\4с,гв, ус,гаllов l,а

обхi,,trlу /Ulя t]икоItаLillя

воТй робоr,i ltредс,гавltикiв
сllевого самоврядування,

н для одержання бi-гlьш

итанI]я.

ання, яке проволиться за

cT,opirr,
кус, i IIроt]оi(и,гь,lасi,,tаttttя
,]ки l]и KollvC зас,гу tl tlи к,

]to в llboMy бере учас1,1) tlc

iT мас: оли}l t,oJIoc.

м вi:tкриr,оI,о I-олосуван ня.

за нього IlрогоJtосовано
iланнi членiв KoMiciT. За

Jlови KoMlcll.
же викласти у

у засiдання.
Mn пiдписаний
i ч.ltенами KoMiciТ.

ань вивчеltня обс-гавин, ltlo

аJIЬtiИх l1ocj]Yl', tta lli/lcтaBi

.i a.lr btro'f /lоIlомоI,и t]дома.

Uti-lloM cot ti a"rt l)tloI,o,]ахис,г\

письмовiй

головою,

l, Без.ltlодiвськоТ се-пиtrlttоТ



6.1 . Змiни ,га /io
IIpal]a tla оl,ри

умовах в Ком
Безlrюдiвськот
БезлюдiвськоТ

Заступllик
]llяJIbHoc-I,1 ви

6. ЗМItIИ 
-l-Л /l()ll()BtItlll

llя /lo IIо.ltожеtlllя lrpo Коп,t

ня cotlia-llbtlиx tlocJIyI, /]сяких к

ншьнiй ycTaHoBi Kl (eHTp нада

lJIищноТ ради, затверджусться
ищноТ ради,

з пи,тань
авчих opl,alliB

iю з ttи,гань визttачеtltlя

l,орiй осiб на lti-rtьl,ових

tiя соцiальних llослуI,)>

озIIоряltженням I'о.rlови

Алла ГУТОВЕЦЬ


