
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         ХХХІІІ сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

08 лютого 2018 р.         №   583  -VIІ 

 
Про внесення змін до Положення про надання 

одноразової адресної грошової допомоги громадянам 

Комсомольської селищної ради 

 
 Відповідно до ст. 26  Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні», з 

метою надання матеріальної допомоги малозахищеним верстам населення Комсомольська  

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Положення про надання одноразової адресної 

грошової допомоги громадянам Комсомольської селищної ради, затвердженого рішенням ІV 

сесії Комсомольської селищної ради VІІ скликання від 25 грудня 2015 р № 63-VІІ, а саме: 

- пункт 1 викласти у новій редакції, а саме: 

«Дане Положення визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги для 

підтримки мешканцям територіальної громади та внутрішньо переміщеним особам, які 

опинилися в скрутних життєвих обставинах з різних причин.»; 

- пункт 2 доповнити абзацом наступного змісту: 

«- внутрішньо переміщена особа – особа у розумінні терміна визначеного статею 1 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», яка проживає на 

території Комсомольської селищної ради не менше одного року.»; 

- абзац 4 пункту 7 викласти у новій редакції: 

«- довідки про склад зареєстрованих осіб у квартирі чи домоволодінні, а внутрішньо 

переміщенні особи надають  довідку, що підтверджує цей статус та фактичне місце 

проживання з Зміївського управління соціального захисту населення (довідка повинна бути 

видана не більш ніж за один місяць до звернення за допомогою);»; 

- останній абзац  пункту 8 викласти в новій редакції: 

«- довідку про місце реєстрації  померлого на день смерті, а у разі смерті внутрішньо 

переміщеної особи - довідку, що підтверджує статус та фактичне місце проживання  

померлого з Зміївського управління соціального захисту населення (довідка повинна бути 

видана не більш ніж за один місяць до звернення за допомогою);». 

2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з  питань 

планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, 

торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії – Сілаєва В.А.).  

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                                            Д.М. Діхтяр  


