УКРАЇНА

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 18.03.2015 №47
м.Красноармійськ

Про затвердження нового складу комісії
з організації контролю за цільовим
використанням допомоги сім’ям з дітьми
та положення про неї

Відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з
дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751
(в редакції зі змінами та доповненнями), на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 30.10.2014 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора», у
зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтями 34, 59, 73 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1.

Затвердити новий склад комісії з організації контролю цільового

використання допомоги сім’ям з дітьми та положення до неї (додаються).
2.

Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету

від 21.05.2008 № 308 «Про затвердження нового складу комісії по організації
контролю цільового використання сім’ям з дітьми та положення про неї» (зі змінами,
внесеними рішеннями виконавчого комітету міської ради від 15.07.2009 № 333,
від 21.03.2012 № 100).

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко
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СКЛАД

комісії з організації контролю за цільовим
використанням допомоги сім’ям з дітьми
Балашов
Володимир Юрійович

Заступник міського голови,
голова комісії

Бонзюх
Ірина Павлівна

Начальник управління соціального захисту
населення міської ради, заступник голови комісії

Зінченко
Ольга Тарасівна

Спеціаліст 1 категорії центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді міської ради ,секретар комісії

Члени комісії:
Балюк
Тетяна Володимирівна

Спеціаліст 1 категорії комітету у справах сім’ї та
молоді міської ради

Воробйова
Ольга Іванівна

Заступник головного лікаря
з експертизи тимчасової непрацездатності
комунальної медичної установи «ЦПМСД»

Демиденко
Людмила Петрівна

Директор Красноармійського центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді міської ради

Колесникова
Софія Вікторівна

головний державний соціальний інспектор
управління соціального захисту населення
міської ради

Маслова
Алла Кузьмівна

Начальник служби у справах дітей міської
ради

Михалушко
Світлана Андріївна

лікар – педіатр денного стаціонару поліклініки
вузлової лікарні ст. Красноармійськ (за згодою)

Сотниченко
Світлана Сергіївна

Начальник відділу організаційно-кадрової і правової
роботи,взаємодії з громадськими організаціями
управління соціального захисту населення міської ради

Старостенко
Наталя Василівна

Лікар-нарколог КЛПУ «Міський наркологічний
диспансер м. Красноармійська» (за згодою).

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П. Ярова
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ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з організації контролю за цільовим
використання допомоги сім’ям з дітьми
1. Право на подальше отримання допомоги при народженні дитини, допомоги на
дітей одиноким матерям, допомоги при усиновленні дитини за результатами проведення
вибіркового обстеження сімей, встановлюється комісією, яка затверджується рішенням
виконкому Красноармійської міської ради.
2. В своїй діяльності комісія керується Законами України, указами Президента
України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними документами міністерств
і відомств, рішеннями обласної, міської рад, розпорядженнями голови облдержадміністрації
та міського голови і іншими нормативними актами, які регулюють питання надання
громадянам соціальних виплат та гарантій.
3. До складу комісії включаються спеціалісти відділу у справах сім'ї та молоді,
органу опіки та піклування, управління соціального захисту населення, центральної районної
лікарні. У разі необхідності до роботи в комісії можуть залучатися спеціалісти інших
відділів та служб.
4. Засідання комісії проводиться за потребою по результатам моніторингу виплат і
використання державних допомог проведених центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді вибіркового обстеження сімей – отримувачів допомоги при народженні дитини,
допомоги на дітей одиноким матерям, а також вибіркового обстеження сімей- отримувачів
допомоги при усиновленні дитини службою у справах дитини на предмет цільового
використання допомоги і створення належних умов для повноцінного утримання та
виховання дітей.
5. Очолює комісію заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради, у
разі його відсутності, заступник голови. Секретар комісії організовує засідання комісії.
Члени комісії розглядають результати проведення моніторингу виплат і використання
допомог, вивчають акти вибіркового обстеження і несуть відповідальність за прийняття
комісією рішень. Секретар, голова комісії або заступник голови особистими підписами
завіряють рішення комісії.
6. Розгляду підлягають пропозиції щодо припинення аба поновлення виплат
допомоги на підставі актів вибіркового обстеження сімей – отримувачів допомоги при
народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги при усиновленні
дитини, в яких встановлено, що умови виховання дитини неналежні або не забезпечені
умови для повноцінного її утримання та виховання.
7. Право на подальше отримання допомоги
припиняється у разі: позбавлення
отримувача допомоги батьківських прав; відмови отримувача допомоги від виховання
дитини; нецільового використання
коштів і незабезпечення отримувачем допомоги
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належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини; відібрання дитини в
отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав; тимчасового влаштування дитини
на повне державне утримання; припинення опіки або позбавлення опікуна від його
повноважень; перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням
суду; скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним; смерті
дитини або отримувача допомоги; виникнення інших обставин, передбачених
законодавством.
8. Акти вибіркового обстеження сімей – отримувачів допомоги при народженні
дитини, допомоги на дітей одиноким матерям для розгляду готує центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, акти вибіркового обстеження сімей – отримувачів допомоги при
усиновлені дитини готує служба у справах дітей.
9. Комісія зобов'язана
уважно вивчити документи, пояснення громадян щодо
цільового використання вищезазначених державних допомог, а при необхідності з’ясувати
додаткові дані про стан сім'ї і прийняти відповідне рішення про подальше отримання або
відмову в отриманні допомог.
10. Рішення комісії оформлюється
протоколом, який зберігається у центрі
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
11.Після прийняття комісією відповідного рішення управління праці та соціального
захисту населення продовжує або припиняє виплату допомоги в терміни та в розмірах
передбачених діючим законодавством.
12. Виплата допомоги поновлюється у разі, коли особа, що фактично здійснює догляд
за дитиною (один з батьків дитини, усиновитель, опікун), звернулася протягом шести місяців
після припинення виплати допомоги до органу, що призначив допомогу, з письмовою
заявою, яка підлягає розгляду на комісії.
12. Комісія підзвітна виконкому міської ради і її робота періодично може бути
заслухана на засіданнях виконкому міської ради.

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П.Ярова

Положення про комісію з організації контролю за цільовим використання допомоги сім’ям з
дітьми розроблене управлінням соціального захисту населення
Начальник управління

І.П.Бонзюх

