
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

                                                                 м. Лиман 
 

Про створення комісії з питань  

призначення (відновлення)  

соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам 

 

 

      Відповідно до   постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 

«Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»  

керуючись ст.34,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Створити комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам та затвердити склад (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про комісію з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (додаток 2). 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 19.07.2017 № 257 «Про 

створення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат  внутрішньо 

переміщеним особам» визнати таким, що втратило чинність. 

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Афоніна Ю.А. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         В.О. Журавльов                



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

__________№______ 

 

СКЛАД 

 

комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам 

 

Афонін Юрій Анатолійович заступник міського голови,  

голова комісії 
 

Хабло Наталія Миколаївна заступник начальника відділу з питань 
призначення, перерахунку та виплати 

пенсій №3 Бахмутсько-Лиманського 
об’єднаного управління Пенсійного 
фонду України в Донецькій області(за 
згодою), заступник голови комісії 
 

Вощана Лариса Олександрівна заступник начальника відділу державних 
соціальних інспекторів управління 
соціального захисту населення 
Лиманської міської ради, секретар комісії 
 

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ 
 

 

Ганул Євгеній Юрійович начальник Лиманського міського 
відділення управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування 
України в Донецькій області (за згодою) 

 

Заярний Владислав Миколайович головний спеціаліст відділу страхових 
виплат та матеріального забезпечення 
Лиманського міського відділення 
управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України 

Донецької області (за згодою) 

 

Мальченко Ганна Вікторівна начальник управління соціального 
захисту населення Лиманської міської 



ради 

 

Малюк Яна Костянтинівна інспектор СП Лиманського ВП 

Слов’янського ВП ГУНВП в Донецькій 

області (за згодою) 

 

Опанасенко Ігор Олександрович старший оперуповноважений другого 
сектору Слов’янського РВ другого 
управління ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях (за згодою) 

 

Пасічник Тетяна Миколаївна начальник відділу державних соціальних 
інспекторів управління соціального 
захисту населення Лиманської міської 
ради 

Шевченко Юрій Сергійович провідний юрист-консульт Лиманського 
міського центру зайнятості (за згодою) 

 

Шуляченко Ірина Олексіївна начальник юридичного відділу 
Лиманської міської ради 

 

 

 

Склад комісії з питань призначення(відновлення) соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам розроблено управлінням соціального захисту населення. 
 

 

 

Начальник управління соціального 

захисту населення         Г.В.Мальченко 

 

 

Керуючий справами         О.В.Погорелов 
 



                                                                                Додаток 2  

до рішення виконавчого 

                                                                                    комітету міської ради     

             ________ № ______ 

 

 

Положення 

про комісію з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 

 

Комісія з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам (далі-Комісія) – це постійно діючий колегіальний орган. 

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, 

зокрема постановами Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 365 

«Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», 

Положенням про головного державного соціального інспектора та державного 

інспектора затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.08.2001року № 1091 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям», а також цим положенням та іншими нормативно-

правовими актами. 

До складу Комісії входять представники управління соціального захисту 

населення Лиманської міської ради, Бахмутсько-Лиманського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Лиманського міського 

відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

України в Донецькій області, Лиманського міського центу зайнятості (далі органи, 

що здійснюють соціальні виплати), представники другого сектору Слов’янського 

РВ другого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях  та 

Лиманського ВПС Слов’янського ВП ГУНВП в Донецькій області. 

Формою діяльності Комісії є засідання, яке проводиться не рідше одного 

разу на тиждень. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше половини від загального складу комісії. 

Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює її секретар. Секретар 

комісії забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань Комісії, оперативне 

інформування членів комісії стосовно організаційних питань, а також забезпечує 

зберігання документів щодо роботи Комісії. У разі відсутності секретаря комісії 

обов’язки секретаря комісії щодо ведення і складання протоколу виконує один із 

членів Комісії. 

За відсутності голови комісії та заступника голови комісії, засідання Комісії 

з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам проводить головуючий, який обирається із складу Комісії. 

Матеріали на розгляд Комісії готує управління соціального захисту 

населення. Комісія розглядає подання про призначення (відновлення) усіх видів  

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Рішення про призначення 

(відновлення), відмову в призначення усіх видів соціальних виплат внутрішньо 



переміщеним особам приймається Комісією, виходячи з конкретних обставин, що 

склалися, на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов  сім’ї. 

Комісія має право одержувати в установленому законодавством  порядку 

необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. 

Рішення Комісії оформлюється протоколом та рішенням, які підписуються 

головою комісії, заступником голови комісії, секретарем та членами комісії. 

Рішення Комісії є підставою для призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам. 

Після прийняття рішення про призначення або відмову у призначенні 

(відновленні) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам секретар комісії 

не пізніше наступного робочого дня надсилає копію рішення органам, що 

здійснюють соціальні виплати. 

Рішення Комісії про відмову у призначенні (відновленні) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам може бути оскаржено в порядку, встановленому 

чинним законодавством. 

При необхідності Комісія може залучати для складання акта обстеження 

матеріально-побутових умов сім’ї для призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам уповноважених осіб виконавчих органів  

міської ради об’єднаної територіальної громади. 

У період запровадження в Україні режиму надзвичайної ситуації, здійснення 

заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, 

пандемій проводити засідання Комісії в режимі відеоконференції або аудіо 

конференції (дистанційне засідання). 

Положення про Комісію з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам розроблено управлінням соціального 

захисту населення. 

 

 

Начальник управління соціального 

захисту населення                  Г.В. Мальченко 

 

 

Керуючий справами         О.В.Погорелов 

 

 

 


