
 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                                                  Рішенням виконавчого 

комітету 

Переяслав-Хмельницької 

                                                                                  міської ради 

                                                                                  від “_______________” 2011  

                                                                                  № “______________” 

 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

засідання комісії з питань надання соціальних допомог 

від 27.09.2011р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                     

 

ПРИСУТНІ:   В.В.Губенко – заступник міського голови 

                           І.В.Іванюк        - начальник відділу прийому громадян 

                  Ю.М.Лялька   - начальник відділу    соціальної    роботи   

                                                    центру соціальних служб для дітей, сім’ї 

                                                    та молоді 

                       Н.Б.Голубова  - головний спеціаліст бюджетного відділу    

                                                   фінуправління 

                         Н.П.Щербина– начальник відділу призначення соціальних   

                                                    допомог 

                         О.О.Безхлібна- головний державний соціальний інспектор 

 

 

Слухали: про  призначення  субсидії незалежно від загальної площі житла на  

житлово-комунальні послуги Свириденко Валентині Филимонівні,  що  

проживає  разом із сином, інвалідом 2 групи, в квартирі по 

вул.М.грушевського,53 кв.27, загальною площею 65,7м.кв. Заявниця- 

пенсіонерка, має пільгу 25% -«дитина війни». Орієнтовний  розмір  субсидії- 

205,97 грн. 

Вирішили: призначити субсидію на загальну  площу житла (зг. абз.3 п.4 

Положення про  порядок  призначення  та  надання  населенню  субсидій  на  

житлово-комунальні  послуги) . 

 

 

Слухали: про  призначення  субсидії незалежно від  загальної площі житла 

на  житлово-комунальні послуги  Левадній Марії Костянтинівні, що  

проживає сама в квартирі по вул. Б.Хмельницького,76 кв.93, загальною 

площею 65м.кв.   Заявниця – пенсіонерка, пільг не має.  Орієнтовний  розмір  

субсидії – 275,94 грн. 

Вирішили: призначити субсидію на загальну  площі житла(зг. абз.3 , п.4 

Положення) . 

 



Слухали: про  призначення  субсидії незалежно від  загальної площі житла 

на  житлово-комунальні послуги  Пилипенко Ользі Михайлівні, що  

проживає  сама в  квартирі по вул.Б.хмельницького,97 кв.47, загальною 

площею 44,8 м.кв.   Заявниця – пенсіонерка, отримує мінімальну пенсію, має 

пільгу 25%- «дитина війни».  Орієнтовний  розмір  субсидії – 110,20 грн. 

Вирішили: призначити субсидію на загальну площу житла (зг. абз.3 , п.4 

Положення) . 

 

 

Слухали: про  призначення  державної соціальної допомоги 

малозабезпеченій багатодітній сім’ї Марченко Ольги Дмитрівни, що  

проживає  по вул. Гостинна,20, та сім’я котрої має у володінні 2 земельні паї 

площею 5 га, котрі здають в оренду.   Заявниця – перебуває у відпустці по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, чоловік – працює, 

сім’я має троє неповнолітніх дітей.  Орієнтовний  розмір  допомоги– 

484,18грн. 

Вирішили: призначити допомогу (зг. абз.4 , п.10 Порядку призначення і 

виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям) . 

 

 

Слухали: про  призначення  державної соціальної допомоги 

малозабезпеченій сім’ї Шаменко Вікторії Миколаївні, що  проживає  по 

вул.Тумакшина,6 кв.1, та сім’я котрої має у володінні 2 житлових будинки, 

один з яких отримала заявниця у дарунок від бабусі, яка на даний час 

проживає в даному будинку.   Заявниця – перебуває у відпустці по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку, чоловік- інвалід 3 групи, сім’я 

має двоє неповнолітніх дітей.  Орієнтовний  розмір  допомоги– 648 грн. 

Вирішили: призначити допомогу (зг. абз.5 , п.10 Порядку) . 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                           В.В.Губенко                          

 

Секретар  комісії                                                       І.В.  Іванюк    

 

Члени комісії                                                              Ю.М.Лялька         

                                                                

                                                                   Н.Б.Голубова 

 

                                                                   Н.П.Щербина 
 

                                                                                     О.О.Безхлібна 
 


