
                                                                                  ПРОЄКТ № 1214

иоиотьт
КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “___” ________ 2022 року                                                         № _____

Про  внесення  змін  до  рішення міської 
ради  від  24  квітня  2018 року  № 1586   
“Про  затвердження  нової   редакції 
Положення  про  комісію  з  розгляду 
питань  щодо  надання  одноразової 
адресної грошової допомоги мешканцям 
міста Кропивницького” (зі змінами)

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 26, 59 Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  враховуючи  рішення
Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 49 “Про структуру та
загальну  чисельність  виконавчих  органів  Кропивницької  міської  ради”
(зі  змінами)  та  від  25  березня  2021  року  №  190  “Про  надання  дозволу  на
приєднання”, Кропивницька міська рада

В И Р І Ш И Л А: 

Внести зміни до рішення міської ради від 24 квітня 2018 року № 1586
“Про затвердження нової редакції  Положення про комісію з розгляду питань
щодо  надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги  мешканцям  міста
Кропивницького” (зі змінами), а саме:

1)  у  тексті  Положення  про  комісію  з  розгляду  питань  щодо  надання
одноразової  адресної  грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького
(далі  -  Положення)  назви  “Міська  рада  міста  Кропивницького”  замінити  на
”Кропивницька міська рада”, “управління соціальної підтримки населення” - на
“департамент соціальної політики”, “управління соціального захисту населення
виконавчих  комітетів  районних  у  місті  рад”  -  на  “департамент   соціальної
політики   Кропивницької   міської  ради”,   “Державний  реєстр  фізичних  осіб
Державної  Фіскальної  Служби України” - на “Державний реєстр фізичних осіб
-  платників  податків  Державної  податкової  служби  України”  у  відповідних
відмінках;



2

2)  підпункт  5.11  Положення  викласти  у  наступній  редакції:  “Виплата
допомоги  проводиться  департаментом  соціальної  політики  Кропивницької
міської ради на підставі  рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської
ради, розпоряджень   міського   голови,   шляхом   перерахування  коштів  на
карткові  рахунки  в  банківській  установі  або  через  поштові  відділення
КД  АТ  “Укрпошта”  у  межах  видатків,  передбачених  помісячним  планом
асигнувань із загального фонду бюджету Кропивницької міської територіальної
громади на зазначену мету.”.

Секретар міської ради                                                                 Олег КОЛЮКА

Катерина Данчул 30 89 26 (512)



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до  проєкту  рішення  міської  ради  “Про внесення змін до рішення міської
ради від  24 квітня 2018  року № 1586  “Про затвердження нової  редакції
Положення   про   комісію   з  розгляду   питань  щодо  надання  одноразової
адресної  грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького”  (зі
змінами)”

1. Нормативно-правове регулювання

Даний  проєкт  рішення  розроблено  з  урахуванням  статей  140,  146
Конституції  України,  статей 26,  59  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня
2018  року  №  1200  “Про  утворення  Державної  податкової  служби  України
та Державної митної служби України”, рішень Кропивницької міської ради  від
04 грудня 2020 року № 3 “Про перейменування”, від 02 лютого 2021 року № 49
“Про  структуру  та  загальну  чисельність  виконавчих  органів  Кропивницької
міської ради” (зі  змінами) та від 25 березня 2021 року № 190 “Про надання
дозволу на приєднання”.

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 49 “Про
структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської
ради” утворено виконавчий орган зі статусом юридичної особи - департамент
соціальної  політики  Кропивницької  міської  ради  (далі  -  Департамент).
Відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 25 березня 2021 року
№  190  “Про  надання  дозволу  на  приєднання”  затверджено  Положення  про
Департамент  в  новій  редакції.  Департамент  є  правонаступником  управління
соціального захисту населення Подільської районної у місті  Кропивницькому
ради  та  управління  соціального  захисту  населення  виконавчого  комітету
Фортечної районної у місті Кропивницькому ради. Одним з основних завдань
Департаменту  є  реалізація  на  території  міста  Кропивницького  державної
політики у сфері соціального захисту населення, зокрема осіб, які перебувають
у складних життєвих обставинах, малозабезпечених, внутрішньо переміщених
та інших категорій осіб.

3.  Ціль  прийняття,  яка  покликана  розв’язати  розроблений  проєкт
рішення

Приведення   Положення про комісію з  розгляду  питань  щодо надання
одноразової  адресної  грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького,
затвердженого  рішенням  міської  ради  від  24  квітня  2018  року  №  1586
(зі  змінами),  у  відповідність  до  рішень  Кропивницької  міської  ради   від
04 грудня 2020 року № 3 “Про перейменування”, від 02 лютого  2021 року № 49
“Про структуру  та  загальну  чисельність виконавчих органів Кропивницької
міської ради” (зі  змінами) та від 25 березня 2021 року № 190 “Про надання
дозволу на приєднання”.
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4.  Результати  розгляду  на  постійних  комісіях  та  виконавчим
комітетом

Планується розгляд проєкту рішення на засіданні Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради та постійної комісії міської ради з питань охорони
здоров’я, освіти, соціальної політики, культури та спорту. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення

Додаткових коштів не потребує.

Директор департаменту
соціальної політики                                                                         Юлія ВОВК



                                                                                                                                                           Проєкт рішення № 1214
Порівняльна таблиця 

 №
 з/п

рішення міської ради від 24 квітня 2018 року № 1586 “Про затвердження
нової  редакції  Положення про комісію з розгляду питань щодо надання
одноразової  адресної  грошової  допомоги  мешканцям  міста
Кропивницького” (зі змінами)

Проєкт №  1214

1 Міська рада міста Кропивницького Кропивницька міська рада

2 управління соціальної підтримки населення департамент соціальної політики

3 управління соціального захисту населення виконавчих комітетів
районних у місті рад

департамент соціальної політики  Кропивницької   міської  ради

4 Державний реєстр фізичних осіб Державної  Фіскальної  Служби
України

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків Державної
податкової служби України

5 Підпункт  5.11 “Виплата  допомоги  проводиться  відділом
бухгалтерського  обліку  Міської  ради  міста  Кропивницького  на
підставі  розпоряджень  міського  голови,  рішень  Виконавчого
комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького  шляхом
перерахування коштів на карткові рахунки в банківській установі
або в готівковій формі через касу Виконавчого комітету Міської
ради  міста  Кропивницького  у  межах  видатків,  передбачених
помісячним  планом  асигнувань  із  загального  фонду  міського
бюджету на зазначену мету.”

Підпункт 5.11 “Виплата допомоги проводиться департаментом
соціальної  політики  Кропивницької  міської  ради  на  підставі
рішень  Виконавчого  комітету  Кропивницької  міської  ради,
розпоряджень   міського   голови,    шляхом   перерахування
коштів  на  карткові рахунки в банківській установі або через
поштові  відділення  КД  АТ  “Укрпошта”  у  межах  видатків,
передбачених  помісячним  планом  асигнувань  із  загального
фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади
на зазначену мету.”

Директор департаменту
соціальної політики                                                                                                                                            Юлія ВОВК


