
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                                                                        

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                                                       

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                                           

РІШЕННЯ 
 

02 грудня  2021 року          № 160 
 

Про комісію з розгляду заяв громадян 

про надання соціальних послуг особам  

похилого віку, особам з інвалідністю та  

сім’ям, які опинились у складних життєвих  

обставинах Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району, Одеської області 
 

Відповідно до п.20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про соціальні послуги»,  Постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2020 р. № 587 «Про порядок організації надання соціальних послуг », з 

метою матеріальної підтримки громадян, які опинились у складних життєвих обставинах 

соціального захисту одиноких мешканців похилого віку Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району, Одеської області шляхом надання соціальних послуг особам 

похилого віку, особам з інвалідністю та сім’ям, які опинились у складних життєвих 

обставинах Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району, Одеської області за місцем 

проживання, виконавчий комітет Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Створити комісію з розгляду заяв громадян про надання соціальних послуг особам 

похилого віку, особам з інвалідністю та сім’ям, які опинились у складних життєвих 

обставинах Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району, Одеської області та 

затвердити її склад (додаток 1) 
 

2. Затвердити Положення про комісію з розгляду заяв громадян про надання соціальних 

послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю та сім’ям, які опинились у складних 

життєвих обставинах Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району, Одеської області 

(далі-Комісія) (додаток 2) 
 

3. Організацію роботи Комісії та прийом заяв громадян про надання соціальних послуг 

особам похилого віку, особам з інвалідністю та сім’ям, які опинились у складних 

життєвих обставинах Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району, Одеської області 

покласти на Центр соціальних служб Саф’янівської сільської ради (Брусова М.В.) 
 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника Саф'янівського 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району, Одеської області Чепоя І.Г.  

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                         Наталія ТОДОРОВА                                                      

  

 

 



       Додаток 1 

       до розпорядження 

Сафя’нівського сільського голови  

      

  від 02.12.2021 р.  № 160 
 

СКЛАД 

Комісії з розгляду заяв громадян про надання соціальних послуг особам  

похилого віку, особам з інвалідністю та сім’ям, які опинились у складних  

життєвих обставинах Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району, 

Одеської області 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

П.І.П Посада Телефон 

1. Чепой І.Г.   

Хаджиков П.В. 

Голова Комісії,  заступник  Саф’янівського 

сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  

 

 Клименко О.А. Заступник голови Комісії, начальник  відділу 

соціального захисту населення  Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області  

 

2. Брусова М.В. Заступник голови Комісії,  директор Центру 

соціальних служб Саф’янівської сільської ради  

 

3.  Секретар Комісії, начальник спеціалізованої 

служби соціальної допомоги за місцем 

проживання Центру соціальних служб 

Саф’янівської сільської ради 

 

   Члени Комісії:  

4. Коломанова О.І.  Головний спеціаліст бюджетного відділу    

фінансового управління Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області    

 

5. Романова В.Р. Начальник юридичного відділу  Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

6. Мішулін І. Н.  Голова постійної комісії  Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району  з   питань 

охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, 

молоді та соціального захисту населення.   

 

7.  Староста відповідного старостинського округу   



                                                                                                   Додаток 2 

             до розпорядження Сафя’нівського  

                                                                               сільського голови  

             від 02.12.2021 р.  № 160 

 

 

 

Положення 

про  комісію з розгляду заяв громадян про надання соціальних послуг особам 

похилого віку, особам з інвалідністю та сім’ям, які опинились у складних життєвих 

обставинах Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району, Одеської області 

 

1. Комісія з розгляду заяв громадян про надання соціальних послуг особам 

похилого віку, особам з інвалідністю та сім’ям, які опинились у складних життєвих 

обставинах Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району, Одеської області (далі – 

Комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється розпорядженням  

Сафянівського сільського голови та очолюється заступником Саф’янівського сільського 

голови, що відповідає за соціальний захист населення та захист прав дітей в Сафя’нівській 

сільській раді Ізмаїльського району Одеської області. Кількісний та персональний склад 

Комісії затверджується розпорядженням Саф’янівського сільського голови. 

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про 

місцеве самоврядування», «Про соціальні послуги», «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку», 

«Про соціальний захист населення» та іншими нормативно-правовими актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, також 

цим Положенням. 

 

3. Основними завданнями комісіє є сприяння надання соціальних послуг одиноким особам 

похилого віку, особам з інвалідністю та сім’ям, які опинились у складних життєвих 

обставинах Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району, Одеської області за місцем 

проживання. 

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

- розробляє проект рішення виконавчого комітету про затвердження Порядку надання 

соціальних послуг одиноким особам похилого віку, особам з інвалідністю та сім’ям, які 

опинились у складних життєвих обставинах Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району, Одеської області за місцем проживання ( далі – Порядок) та вносить пропозиції 

щодо змін у Порядку; 

- попередньо розглядає звернення громадян, які проживають та зареєстровані в населених 

пунктах Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району, Одеської області про надання 

або відмову у наданні соціальних послуг одиноким особам похилого віку, особам з 

інвалідністю та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району, Одеської області за місцем проживання, які 

зареєстровані на території Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району, Одеської 

області; 



- вносить на розгляд виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району, Одеської області інші рекомендації з надання соціальних послуг мешканцям 

Саф’янівської територіальної громади на підставі документів, наданих заявником 

відповідно до Порядку. 

 

5. Комісія має право: 

- залучати спеціалістів структурних підрозділів Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району, Одеської області та членів постійних комісій Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району, Одеської області до розгляду питань, що належать до її компетенції; 

- отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів та посадових осіб 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району, Одеської області, установ та 

організацій, незалежно від форм власності, інформацію, документи та інші матеріали, 

необхідні для виконання завдань, покладених на Комісію; 

- запрошувати на засідання Комісії заявників; 

- подавати виконавчому комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району, 

Одеської області пропозиції щодо надання (відмову в наданні) соціальних послуг  

одиноким особам похилого віку, особам з інвалідністю та сім’ям, які опинились у 

складних життєвих обставинах Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району, 

Одеської області ; 

- подавати виконавчому комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району, 

Одеської області пропозиції щодо відмову в наданні соціальних послуг  за місцем 

проживання. 

 

6. Організаційна основа роботи Комісії: 

- організацію роботи Комісії та прийом заяв громадян щодо надання соціальних послуг 

окремим категоріям громадян Саф’янівської територіальної громади покладено Центр 

соціальних служб Саф’янівської сільської ради; 

- основною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не 

рідше ніж один раз на місяць; 

- засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його відсутності заступники голови 

Комісії; 

- підготовку документів, необхідних для розгляду на Комісії, здійснює секретар Комісії; 

- засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні на засіданні  більше половини 

від загального складу Комісії; 

- Комісія приймає рішення шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного 

розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним; 

- за наслідкам розгляду заяв та відповідних матеріалів Комісією складається протокол, на 

підставі якого Центр соціальних служб Саф’янівської сільської ради готується проект 

рішення виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району, 

Одеської області про надання або відмову в наданні соціальних послуг. Протокол 

підписує голова та секретар Комісії, а в разі їх відсутності заступник голови Комісії та 

особа, яка була на засіданні Комісії обраною особою, що вела протокол Комісії. 

7. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього Положення або його скасування  

здійснюється у тому ж порядку , що і затвердження цього Положення.  


