
Додаток 7 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 25 липня  2017 р.  № 246 

 

 

Положення 

про комісію по розгляду окремих питань призначення  

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

 

1. Це положення визначає порядок створення та загальні засади діяльності комісії по 

розгляду окремих питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям (далі - комісія). 

2. Метою створення комісії є забезпечення вирішення питань призначення державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (далі - допомога) у випадках, визначених 

чинним законодавством України. 

3. Комісія утворюється за рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради. 

4. Персональний склад комісії та положення про комісію затверджується рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. 

5. До роботи комісії можуть бути залучені посадові особи структурних підрозділів 

Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, представники громадськості, 

підприємств, установ, організацій тощо. 

6. У своїй діяльності комісія керується Конституцією та законами України, 

постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету 

Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями 

голови Київської обласної державної адміністрації, наказами директора департаменту 

соціального захисту Київської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими 

актами та цим Положенням. 

7. Комісія вирішує питання призначення допомоги у випадках, коли, у відповідності 

до чинного законодавства України, управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради допомога не призначається, а саме: 

7.1. Працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за 

денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних 

закладах I-IV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за 

призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку 

визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про 

зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до 

досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, 

визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до 

досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-

інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за 

особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги). 

7.2. Під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясовано, що 

малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про 

доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його 

частини; один чи кілька членів сім'ї працюють без оформлення трудових відносин у 

встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших 

тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, 

вантажної машини, мікроавтобуса тощо). 
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7.3. Особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12 місяців перед 

зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири  

(будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших 

товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, 

ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного 

(в тому числі мобільного) зв'язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм 

споживання та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на 

час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї. 

7.4. У власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складаються 

лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами I і II групи, та сімей, в яких 

є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара (крім випадків, коли така 

земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід). 

7.5. У власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за 

умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім'ї та додатково 

10,5 кв. метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму). При 

цьому не враховуються транспортні засоби, які згідно із законодавством не є об'єктами 

оподаткування (крім тракторів на гусеничному ходу). 

8. За наявності обставин, передбачених в пункті 7 цього Положення, допомога може 

бути призначена управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на 

підставі рішення комісії у разі, коли: 

8.1. У складі сім'ї є інвалід. 

8.2. У малозабезпеченій багатодітній сім'ї виховуються троє або більше дітей віком до 

18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також 

професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, але не довше ніж 

до досягнення ними 23 років). 

8.3. Неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою 

хворобою одного та/або кількох членів сім'ї.  

9. Комісія також вирішує питання призначення допомоги без зменшення її розміру у 

разі: 

9.1. Невикористання сім’єю можливостей знаходження додаткових джерел для 

існування. 

9.2. повторного подання інформації про відсутність доходів у працездатних осіб, які 

включені до складу сім'ї (крім осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного 

віку або за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному 

висновку лікувально-консультаційної комісії, але не більше ніж до досягнення ними 

шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 

16 років та особами, які досягли 80-річного віку; осіб, які  в установленому порядку визнані 

безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про 

зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню), а також якщо середньомісячний 

розмір доходів залишається меншим ніж розмір мінімальної заробітної плати. 

10. У випадках, визначених пунктом 9 цього Положення, допомога може бути 

призначена управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради без 

зменшення її розміру на підставі рішення комісії. 

11. Рішення про призначення державної соціальної допомоги комісією приймається 

на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, яка звернулася за призначенням 

такої допомоги. 

12. Формою роботи комісії є відкриті засідання, які проводяться в міру необхідності. 

13. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються більшістю 

голосів у присутності не менше половини складу комісії. При рівному розподілі голосів 

голос голови комісії є вирішальним. 
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14. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та 

секретарем комісії. 

15. Відповідальним за ведення діловодства та збереження протоколів комісії є 

секретар комісії. 

16. Рішення комісії набуває чинності з моменту його підписання. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        М.С. Свірський 


