
У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я № 160

«27» жовтень 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про затвердження  складу  комісії  на  складання  мешканцям
Лука-Мелешківської  територіальної  громади обстеження
матеріально-побутових  умов  проживання  сім’ї,  актів
обстеження  матеріально-побутових  умов  проживання  особи,
яка  потребує  надання  (призначення)  соціальних
послуг/соціальної допомоги або соціальних виплат та субсидій 

Відповідно  до  ст.ст.  34,  40  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України
№  1091  від  21.08.2001  р.  «Деякі  питання  надання  державної  соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів
України  №  1184  від  19.12.2012р.  «Про  затвердження  Порядку  надання
соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін
до  переліку  соціальних  послуг,  умов  та  порядку  їх  надання  структурними
підрозділами  територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання
соціальних послуг)», наказу Міністерства соціальної політики України № 266
від  05.05.2014  р.  «Про  затвердження  форми  акта  обстеження  матеріально-
побутових умов проживання особи, яка потребує надання соціальних послуг із
встановленням  диференційованої  плати»,  наказу  Міністерства  праці  та
соціальної політики України № 95 від 28.04.2004 р. «Про затвердження форми
акта  обстеження  матеріально-побутових  умов  сім’ї»,  інших  нормативно-
правових актів органів влади, органів місцевого самоврядування, виконавчий
комітет сільської ради 

ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  склад  комісії  на  складання  мешканцям  Лука-
Мелешківської  територіальної  громади актів  обстеження  матеріально-
побутових  умов проживання сім’ї,  актів  обстеження  матеріально-побутових
умов  проживання  особи,  яка  потребує  надання  (призначення)  соціальних



послуг/соціальної допомоги або соціальних виплат та субсидій, в наступному
складі:

інспектор з соціальних питань Відділу соціального захисту та охорони
здоров’я;

інспектор  з  питань  паспортизації  сільської  ради/адміністратор  ЦНАП
(територія сіл Лука-Мелешківська, Тютьки, Прибузьке;

староста Яришівського старостинського округу (по селах відповідного
округу);

староста  Сокиринецького  старостинського  округу  (по  селах
відповідного округу);

депутат  Лука-Мелешківської  сільської ради  -  (від  відповідного
округу/вулиці, в якому мешкає заявник). 

2.  Комісії  в  своїй  роботі  строго  керуватися  чинним  законодавством
України та нормативно - правовими актами Лука-Мелешківської сільської ради,
Вінницької  районної  державної  адміністрації,  Вінницької  районної  ради,
Вінницької  обласної  державної  адміністрації,  Вінницької  обласної  ради  з
питань  надання/призначення  соціальних  послуг/соціальної  допомоги  або
соціальних виплат. 

3.  Комісії  проводити  обстеження  матеріально-побутових  умов  та
складати  відповідний  акт  тільки  у  разі  письмового  звернення  замовника  та
тільки  у  випадку  отримання  (призначення)  заявником  соціальної  допомоги,
соціальної виплати з місцевого, районного, обласного, державного бюджету. 

4.  Контроль за  виконанням рішення покласти на  заступника  голови з
питань діяльності виконавчих органів ради. 

Сільський голова                                                      Богдан АВГУСТОВИЧ


