
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         ХХVІІІ сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

21 вересня 2017 р.        № 502 -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 мало захищеним 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: 

• у перший абзац пункту 6 підпункту 6.2. доповнити словами «, на 

придбання слухових апаратів для дітей ; 

• у абзаці 7 пункту 7 слова: «зазначений факт може бути зафіксований в 

Акті обстеження матеріально-побутових умов, складеному депутатом селищної 

ради по відповідному округу,» замінити на слова: «такий громадянин надає 

заяву, що підтверджує цей факт. У цьому випадку письмова заява пишеться  у 

присутності голови або секретаря комісії з розгляду питань надання одноразової 

адресної грошової допомоги при виконкомі Комсомольської селищної ради. 

Також така заява може бути засвідчена в установленному законом порядку,»; 

• у абзаці 10 пункту 8 слова: «зазначений факт може бути зафіксований в 

Акті обстеження матеріально-побутових умов, складеному депутатом селищної 

ради по відповідному округу.» замінити на слова: «заявник надає власноруч 

написану заяву, що підтверджує цей факт»; 

• у абзаці 11 пункту 8 слова: «або Акт обстеження матеріально-побутових 

умов, складений депутатом селищної ради по відповідному округу» замінити на 

слова: «якщо особа похована на цвинтарі смт. Слобожанське, в інших випадках 

заявник надає власноруч написану заяву, в якій зазначається факт здійснення 

ним поховання померлої особи із зазначенням місця поховання та дати»; 

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  


