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Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 квітня  2021 року                                                                              № 46

Про надання соціальних
послуг сім’ям СЖО

       Відповідно до Закону України  «Про соціальні послуги» від 17.01.2019
№ 2671, Постанови Кабінету Міністрів від 21.11.2013 № 896 «Порядку
виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах,
надання їм соціальних послуг здійснення соціального супроводу таких сімей
(осіб)», Постанови Кабінету Міністрів України  від 01.06.2020 року № 585 «Про
забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження»,
Постанови Кабінету Міністрів України 01. 06.2020 року № 587 «Про
організацію надання соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної
політики України від 05.09.2013 року № 557 «Про затвердження методичних
рекомендацій щодо здійснення соціальної роботи надання соціальних послуг,
соціальний супровід із сім’ями, дітьми та молоді», наказу Міністерства
соціальної політики від 16.06.2020 року № 419 «Про затвердження Методики
обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних
послуг», враховуючи інформацію начальника Центру надання соціальних
послуг населенню виконавчого комітету Помічнянської міської ради
Бугра Ю.В. про надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів для
сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, керуючись
статтями 34, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради міської ради в и р і ш и в:

1. Інформацію начальника Центру надання соціальних послуг населенню
виконавчого комітету Помічнянської міської ради Бугра Ю.В. про надання
соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів для сімей/осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах взяти до відома.

2. Центру надання соціальних послуг населенню виконавчого комітету
Помічнянської міської ради надавати соціальні послуги за рахунок бюджетних
коштів для сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, а саме
соціальну послугу «соціальний супровід» сім’ям: Карпінської Світлани
Сергіївни, яка проживає в м. Помічна по вул. Суворова 44, Ковальчук Ксенії
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Миколаївни, яка проживає в м. Помічна по вул. Франка 19, Головко Яни
Володимирівни, яка проживає в м. Помічна по вул. Декабристів 50,
Журавльової Лілії Валеріївни, яка проживає в  м. Помічна по вул. Чкалова 49,
Деяк Людмили Василівни, яка проживає в м. Помічна по
вул. Хмельницького 100, Колесник Оксани Михайлівни, яка проживає в
м. Помічна по вул. Грушевського 70, Проданця Володимира Анатолійовича,
який проживає в м. Помічна по пров. Герасимівський 53, Солодкої Яни
Володимирівни, яка проживає в м. Помічна по вул. Олега Стасія 20,   Глущенко
Юлії Григорівни, яка проживає в  с. Помічна по вул. Толстого 2, Толмачової
Алли Миколаївни, яка проживає в с. Помічна по вул. Гагаріна 28, Ляшенко
Світлани Володимирівни, яка проживає в с. Помічна по вул. Гагаріна 55,
Камінської Ольги Петрівни, яка проживає в м. Помічна по вул. Лобановського
2а кв. 28, Головач Юлії Іванівни, яка проживає в м. Помічна по вул. Кутузова 6;
соціальну послугу «догляд вдома»:  Шевченко Галині Іванівні, яка проживає в
м. Помічна по вул. Виноградна 85.

Встановити диференційну плату за соціальну послугу «догляд вдома»
особам : Джосан  Валентині Олександрівні, яка проживає в м. Помічна по
вул. Енергетиків 10 кв. 1, Куліш Костянтину  Миколайовичу, який проживає в
м. Помічна по пров. Новий 7 кв. 10,  Затхей Ользі Григорівні, яка проживає в
м. Помічна по вул. Бабкевича 5/4, Чинкаловій Галині Григорівні, яка проживає
в  с. Помічна по вул. Гагаріна 9.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Щербатюка А.С.

Міський голова                                                                                 Микола АНТОШИК
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