
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киfвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро утворення комісії з питань звільнення громадян І 
від оплати за соціальне обслуговування 

І6 

Розглянувши подання директора Броварського міського 
територіального центру соціального обслуговування від 26.07.2010 р., на 
виконання Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.12.2009 р. Н!! 1417 «Деякі питання діяльності 
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг») (із змінами), згідно п.7.1. додатку 1 до «Положення про 
Броварський міський територіальний центр' соціального обслуговування», 
затвердженого рішенням сесії Броварської міської ради від 02.07.2010 р. 
1&1565-85-05, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісіі з 
гуманітарних питань, постійної комісіі соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Утворити КОМІСІЮ З питань звільнення громадян від оплати за 
соціальне обслуговування в стРуктурних підрозділах Територіального 
центру в складі згідно з додатком Н!! 1. 

2. Затвердити Положення про комісію з питань звільнення громадян 
від оплати за соціальне обслуговування згідно з додатком Н!! 2. 

. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
МІСЬКого голови Виноградову Л.М. 

~~ОНУЮЧИЙ обов'язки 
ІСького голови - секретар ради 
H.~ 
.,. ~ QP.' ~/qp, 
~ І'б"ОЗ-rf-7-0С 

І.В.Сапожко 



ПОДDІІІІВ: 

директор Територіального центру 

ПОГОДЖСІІО: 

заступник міського голови 

ВИКОнуІоча обов' язки начальника 

фінансового управління 

начальник 

юридичного відділу 

виконуюча обов'язки 

начальника загального відділу -
головний спеціаліст 

голова комісії 

з гуманітарних питань 

голова комісії соціально
ековомічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін 

000427 

_-іcfl/~....&.... __ Л'М'ВИНОl1ЩЦОІІ 

:v 
---"'-~'f9---- Н.О.Паламар'IJI 

, 

;;.z І.г лавер 

Д.~ dм.Uhшo 
~ 

(' 

...,.со+--,#-- Н.А.Багмут 

--~fНII.-- А.В.Булка 



ПОЛОЖЕННЯ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії 
Броварської міської ради 
від P6.tJR. ~~ Н!! l/m:J ;/Y-рS-

про комісію з питань звільнення громадян від оплати за 
соціальне обслуговування 

1. Комісія з питань звільнення громадян від оплати за соціальне 
обслуговування (далі Комісія), створюється рішенням сесії Броварської 
міської ради. 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, указами 
~рез~еита України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 
ВІДПОВІДНО до Конституції та законів України, актами Кабінету МiHictpiB 
України, наказами Мінпраці, актами інших ценtpальних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також ПоложенНJIМ 
про територіальний ценtp та даним Положенням. 

з. Основними завданнями комісії є: 
• розгляд питань, що виникають при звільненні громадян від оплати за 
соціальне обслуговування та надання соціальних послуг в сtpуктурних 
підрозділах Броварського міського Територіального ценtpу соціального 
обслуговування (надалі Територіального центру) у разі, коли такі рідні 
належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомоry в 
установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані 
інвалідами у встановленому порЯдку, залежні від психоактивних речовин, 
8JIXогоJПO, перебувають у місцях позбавлення волі, тощо згідно п. 7 .1. додатку 
1 до «Положення про Броварський міський територіальний центр 
соціального обслуговування» затвердженого рішенням Броварської міської 
радиН!! 1565-85-05 від 02.07.2010 р. 

4. Комісія має право: . 
• дозволити чи відмовити в призначенні безоплатного надання СОЦІального 
Обслуговування отримання соціальних послуг, ВИХОДJJ1lи з KOНКPeт~ 
Обставин. що скn~ся у заявника на підставі представлених ним дo~eНТ1B, 
додатково виявлених фактів та на основі акту про обстеження матеРІально
ПОбутових умов проживання громадянина, яке здійснюється в установленому 
ПОРИДКУ працівником Територіального центру. 

S. Керівництво Комісією. здійснює Голова, за його відсутності -
заctynник Голови Комісії. 



6. Персональний склад Комісії затверджується сесіЄIО Броварської 
міської ради. 

7.Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби. 
Засідання комісії веде її Голова або, за його дорученням, заступник 

голови Комісії. 
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як . .. 

ДВІ третини иого складу. 

8. За підсумками розгляду питань Комісією приймається рішення. 
PimeHIUI Комісії є підставою для звільнення громадян від оплати за 

соціальне обслуговуванlUl, отримання соціальних послуг та видання наказу 
директором Територіального центру про звільнення від оплати. 

9. РішеНIUI вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 
більшість членів Комісії від загального складу Комісії. 

хід засідання Комісії оформляється протоколом, який підписується 

Головою та секретарем Комісії. 
Поточну роботу Комісії виконує секретар Комісії. 

10. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється 
Територіальним центром. 

Виконуючий обов' язки 
міського голови - секретар ради 



СКЛАД 

Додаток 1 
до рішення сесії 
Броварської міськоі ради 
від t6.tP. /9' N2I'БOJ-J'-as-

комісії з питань звільнення громадин від оплати за соціальне 
обслуговування Броварським міським територіальним центром 

соціального обслуговування 

Виноградова 

Лариса Миколаівна 

Петренко 

Алла Іванівна 

YJIЬJlНoBa 
Ірина Миколаівна 

Члени комісії: 

Арутіна 
Тетяна Георгіївна 

Багмут 

Наталія Андріївна 

Лавер 
Ірина Григорівна 

Лудченко 
Діана Костянтинівна 

Новікова 
Наталія Олександрівна 

CMaJlЬKO 
Аліна Петрівна 

- заступник міського голови, 
голова комісії 

- начальник управління праці та 
соціального захисту населення 

Броварської міської ради, 
заступник голови комісії 

- завідувач відділенням соціальної 
допомоги вдома Територіального 
центру, секретар комісії 

- заступник головного лікаря ЦРБл, 
головаЛКК 

- депутат Броварської міської ради 
(за згодою) 

_ начальник юридичного відділу 

_ директор Броварського міського 
територіального центру соціального 
обслуговування 

_ заступниК начальника управління 
праці та соціального зо~сту оо 
населення БроваРСЬКО1 МlСЬКО1 

ради 

_ генеральний директор кп «Служба 
замовНИКа» 

1 



Папамарчук 

Натanія Олександрівна 

Удодік 
Надія Олексіівна 

Шкурко 

Тетяна Феофанівна 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

- начальник фінансового 
управління 

- головний державний соціальний 
інспектор управління праці та 
соціального захисту населення 

Броварської міської ради 

- заступник голови Броварської 
міської організації ветеранів війни, 

праці, Збройних Сил та 

правоохоронних органів 

(за згодою) 



v 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ ТА САМІТНИХ НЕПРАЦЕ3ДА ТНИХ 
ГРОМАДЯН 

07400,1\1. БроваРІ. КІІЇВСЬКОЇ обл., вул. ю. Гагаріна, 8-а, тел. 5-31-89 

ХІ МІ від J,ti. РІ. kJ-t" р.. 
НаН!! за ' 

Про вкmoчення питання до 

порJIДICy денного сесії 
Броварської міської ради 

Виконуючому обов'язки 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Територіальний центр обслуговування пенсіонерів та самітних 
непрацездатних ГPOMaдJIН просить винести на розгляд чергової сесіі 
Броварської міської ради питання «Про YТBopeННJI комісіі з питань звільнеННJI 
громадян від оплати за соціальне обслуговування». 

Директор 
Територіального центру 

Д.К.Лудченко 
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