
 
 

УКРАЇНА 

 ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від  _22.08.2019 _№_323___ 
         м. Покровськ 

 
Про затвердження нового складу комісії з розгляду питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного 

проживання/перебування та Положення про неї 

 

З метою реалізації Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», постанов Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 № 509 «Про 

облік внутрішньо переміщених осіб», від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення 

соціальних виплат внутрішньо переміщених особам», від 21.08.2001 № 1091 «Деякі питання 

надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» (зі змінами),  керуючись 

статтями 40, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити новий склад комісії з розгляду питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного 

проживання/перебування (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про комісію з розгляду питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного 

проживання/перебування (додаток 2). 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.06.2016 № 160 «Про 

створення комісії з розгляду питань призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування та 

затвердження положення про неї» визнати таким, що втратило чинність. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                 Р. Требушкін  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

рішенням виконкому  

міської ради  

від  _22.08.2019 _№_323___ 
 

НОВИЙ СКЛАД КОМІСІЇ 

з розгляду питань призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного 

проживання/перебування 

 
Олехнович  

Олена Олександрівна 

 

Заступник міського голови 

Бонзюх  

Ірина Павлівна 

Начальник управління соціального захисту  

населення міської ради, заступник голови комісії 

 

Шаповалова  

Валентина Володимирівна 

Заступник начальника управління  

соціального захисту населення міської ради,  

заступник голови комісії 

 

Яценко  

Олена Володимирівна 

Спеціаліст І категорії відділу персоніфікованого 

обліку пільгової категорії населення управління 

соціального захисту населення міської ради, секретар 

комісії  

 

Члени комісії: 

 

 

 

Божко 

Ольга Олександрівна 

Провідний юрисконсульт Покровського міського 

центру зайнятості 

 

Воробйова  

Олена Василівна 

Головний спеціаліст з питань праці та соціально-

трудових відносин управління соціального захисту 

населення міської ради 

 

Дєвлікамова  

Наталія Іванівна 

Начальник відділу грошових виплат і компенсацій 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

 

Карабанова  

Олена Григорівна 

Головний спеціаліст відділу звернень громадян 

Покровського об’єднаного управління Пенсійного 

фонду України Донецької області (за згодою) 

 

Кириченко 

Ганна Олександрівна 

 

Начальник відділу правової і кадрової роботи 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

 

Колесникова  

Тетяна Володимирівна 

Начальник відділу державних соціальних інспекторів 

та контролю за призначення та виплатою пенсій 

управління соціального захисту населення міської 

ради 

Копилова  

Варвара Миколаївна 

Головний спеціаліст сектору страхових виплат 

відділу страхових виплат та матеріального 

забезпечення Покровського відділення управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

України в Донецькій області 

 



Лисенко  

Тетяна Миколаївна 

Директор Покровського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Донецької області 

 

Нізельник  

Лариса Володимирівна 

Керуючий ТВБВ № 10004/0218 філії – Донецьке 

обласне управління АТ «Ощадбанк» (за згодою) 

 

Огієнко  

Тетяна Василівна 

Начальник відділу персоніфікованого обліку 

пільгової категорії населення управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Федченко 

Світлана Анатоліївна 

 

Головний спеціаліст з питань загальної середньої 

освіти відділу освіти міської ради 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради  А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

рішенням виконкому  

міської ради  

від  _22.08.2019 _№_323___ 
ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з розгляду питань призначення (відновлення) соціальних виплат  

внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування 

 

 

1. Комісія з розгляду питань призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування (далі – 

Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом. 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016р. № 365 «Деякі 

питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщених особам», ПКМУ від 

21.08.2001р. № 1091 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям» (зі змінами), рішенням виконкому міської ради, іншими 

нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

3. Порядок створення Комісії: 

3.1. Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконкому міської ради. 

До складу комісії входять представники Управління соціального захисту населення, 

Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань, Центру зайнятості (далі – органи, що 

здійснюють соціальні виплати). У разі необхідності до роботи комісії можуть залучатися 

спеціалісти інших відділів та служб. 

3.2. Основною формою роботи Комісії є її засідання, які проводяться по мірі 

необхідності. 

3.3. Засідання Комісії є правомірним, якщо на ньому присутні більше половини її 

складу. 

3.4. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням переважною більшістю 

голосів. 

3.5. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який зберігається у секретаря 

Комісії та завіряється підписами голови та усіма членами. Організаційне забезпечення 

діяльності Комісії здійснює секретар Комісії. 

3.6. У разі відсутності з поважних причин секретаря Комісії його обов’язки виконує 

член Комісії. 

4. Основним завданням Комісії є: 

4.1. Розглядати протягом п’яти робочих днів з дня отримання подання про 

призначення (відновлення) або про відмову в призначенні (відновленні) відповідної 

соціальної виплати, до якого додається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. 

4.2. За результатами розгляду подання з урахуванням акту обстеження матеріально-

побутових умов сім’ї Комісія приймає рішення про призначення (відновлення) або відмову в 

призначенні (відновленні) соціальної виплати. 

4.3. Комісія, крім підстав відмови у призначенні (відновленні) соціальних виплат, 

передбачених чинним законодавством, може відмовити заявникові у призначенні 

(відновленні) такої виплати в разі його відсутності за фактичним місцем 

проживання/перебування, зазначеним у заяві про призначення (відновлення) соціальної 

виплати 

4.4. У разі прийняття рішення про призначення (відновлення) або про відмову в 

призначенні (відновленні) соціальних виплат Комісія не пізніше наступного робочого дня 

надсилає копію такого рішення органові, що здійснює соціальні виплати, та структурному 

підрозділу з питань соціального захисту населення. 



5. Соціальні виплати припиняються у разі: 

5.1. Наявності підстав, передбачених чинним законодавством щодо умов 

призначення відповідного виду соціальної виплати; 

5.2. Встановлення факту відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним 

місцем проживання/перебування згідно з актом обстеження матеріально-побутових умов 

сім’ї; 

5.3. Отримання рекомендацій Мінфіну щодо фактів, виявлених під час здійснення 

верифікації соціальних виплат; 

5.4. Скасування довідки внутрішньо переміщеної особи з підстав, визначених 

статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

5.5. Отримання інформації від Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Мінфіну, 

Національної поліції, ДМС, Держфінінспекції, Держаудитслужби та інших органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

6. Призначення чи повторне призначення (поновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам у разі їх припинення здійснюється на підставі рішення 

Комісії за поданням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, або 

іншими органами, які здійснюють соціальні виплати, що внесене разом з актом обстеження 

матеріально-побутових умов сім’ї: 

- з місяця, в яком в надійшла заява внутрішньо переміщеної особи, або з дати 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

7. Рішення Комісії про відмову у призначенні (відновленні) соціальних виплат 

може бути оскаржене в судовому порядку. 

8. Рішення Комісії є обов’язковим до виконання всіма органами, які здійснюють 

соціальні виплати. 

9. Внутрішньо переміщені особи користуються тим ж правам і свободами 

відповідно до Конституції, законів та міжнародних договорів України, як і інші громадяни 

України, що постійно проживають в Україні. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради      А. Жук 

 

 

 

 

Положення про комісію з розгляду питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування 

розроблено управлінням соціального захисту населення міської ради 

 

 

В.о. начальника  управління  

соціального захисту населення  

міської ради  

 

 

 

 

 

Т. Бєлкіна 

 

 

 

 

 

 

 


