
  

У К Р А Ї Н А 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ГНІЗДИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Жидачівського району Львівської області 

ІІІ  сесія  VІІ-го демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  “9” лютого  2016 року  №29 

 

Про затвердження Положення про комісію 

з  питань надання одноразової грошової 

матеріальної допомоги за рахунок коштів 

селищного бюджету  

  
         З метою об’єктивного розгляду питань щодо надання одноразової 

грошової матеріальної допомоги за рахунок коштів селищного бюджету, 

керуючись статтею 144 Конституції України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гніздичівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити Положення про комісію з питань надання одноразової 

грошової матеріальної допомоги за рахунок коштів селищного бюджету  

(додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та 

соціального захисту населення. 

  

 

 

 

 

 

Селищний голова       І. І. Оліяр 

 

 

 

 

 

 

 



                        ДОДАТОК  

                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенняГніздичівської селищної 

                                                           ради від 9 лютого 2016 р. №29 

  

  
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про комісію з питань надання одноразової грошової матеріальної 

допомоги за рахунок коштів селищного бюджету  

  
1. Положення про комісію з питань надання одноразової грошової 

матеріальної допомоги за рахунок коштів селищного бюджету  регламентує і 

регулює роботу комісії з питань надання одноразової грошової матеріальної 

допомоги за рахунок коштів селищного бюджету  (надалі - Комісія). 

2. Основним завданням Комісії є об’єктивний розгляд заяв і додаткових 

матеріалів громадян, які звернулися з клопотанням щодо надання їм 

одноразової грошової матеріальної допомоги за рахунок коштів селищного 

бюджету. 

3. Формою роботи Комісії є її засідання. Засідання Комісії є 

правомочними, якщо на ньому присутні більше половини її членів. 

4. Комісія є дорадчим органом при виконавчому комітеті Гніздичівської 

селищної ради. Її кількісний та персональний склад затверджується рішенням 

Гніздичівської селищної ради. Цим же рішенням призначається голова та 

секретар Комісії. 

5. Питання щодо проведення засідання Комісії вирішує голова Комісії. 

6. Секретар Комісії за дорученням голови Комісії повідомляє членів 

Комісії про засідання, готує документи на розгляд Комісії, організовує її 

роботу, оформляє протокол засідання, копію якого надає секретарю  

селищної ради. 

7. За результатами розгляду клопотань Комісія приймає рішення щодо 

їх задоволення та суми допомоги. Рішення Комісія приймає відкритим 

голосуванням. 

8. Рішення Комісії приймаються більшістю членів комісії від загальної її 

чисельності. 

9. Рішення Комісії має рекомендаційний характер і оформляється у 

вигляді протоколу засідання Комісії. Протокол підписує голова та секретар 

Комісії. 

10. Пропозиції Комісії враховуються при прийнятті виконавчим 

комітетом рішення про надання матеріальної допомоги на клопотання 

заявника. 

11. Засідання Комісії проводяться не рідше одного разу в місяць. 

12. У своїй діяльності Комісія керується цим Положенням та 

Положенням про надання одноразової грошової матеріальної допомоги за 

рахунок коштів селищного бюджету. 

Секретар  І. І. Матківський 


