
 

                                       

 

 
                                                               
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань використання сум пенсій та/або 

державних соціальних допомог, нарахованих відповідно до 

законодавства дітям – сиротам, позбавленим 

батьківського піклування, які є вихованцями 
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І. Загальні положення 

1. Це Положення визначає діяльність комісії з питань з питань   

використання сум пенсій та/або державних соціальних допомог, нарахованих 

відповідно до законодавства дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, які є вихованцями КЗО НРЦ « Горлиця» ДОР  (далі – комісія), 

склад якої затверджується наказом директора центру відповідно до п 6 

Порядку використання сум пенсій (щомісячного довічного грошового 

утримання) та/або державних соціальних допомог, нарахованих відповідно до 

законодавства дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, 

недієздатним особам та особам, цивільна дієздатність яких обмежена, які є 

вихованцями/підопічними дитячих будинків-інтернатів, психоневрологічних 

інтернатів затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 

№ 1173 від 17.08.2018.  

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим 

Положенням. 

           3. До складу комісії входять  голова комісії  - заступник директора з 

виховної роботи,  заступник голови - головний бухгалтер,  секретар -  

вихователь , члени комісії -  юрист, бухгалтер. 

4. Комісія призначена для розгляду  питань щодо розподілу, 

використання та контролю за здійсненням використання сум пенсій та/або 

державних соціальних допомог, нарахованих відповідно до законодавства 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, які є 

вихованцями КЗО НРЦ « Горлиця» ДОР.  

 ІІ. Основні завдання та права комісії : 

Основним завданням комісії є здійснення розподілу, використання та 

контролю за здійсненням використання сум пенсій та/або державних 

соціальних допомог, нарахованих відповідно до законодавства дітям-сиротам, 

дітям, позбавленим батьківського піклування, які є вихованцями КЗО НРЦ « 

Горлиця» ДОР . 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


2. Комісія має право: 

 розглядати питання про використання  коштів  - сум пенсій та/або 

державних соціальних допомог, нарахованих відповідно до 

законодавства дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, які є вихованцями КЗО НРЦ « Горлиця» ДОР  для 

забезпечення потреб дитини, які не обмежуються обсягом поняття « 

повне державне утримання»; 

 звертатися  до районних, міських,  обласних органів соціального захисту 

населення та органів Пенсійного фонду для отримання роз’яснень щодо 

порядку нарахування та перерахування сум пенсій та/або державних 

соціальних допомог, нарахованих відповідно до законодавства дітям-

сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, які є 

вихованцями КЗО НРЦ « Горлиця» ДОР ;  

 розглядати зведені звіти про перераховані  суми  грошової допомоги  - 

суми пенсій та/або державних соціальних допомог, нарахованих 

відповідно до законодавства дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, які є вихованцями КЗО НРЦ « Горлиця» ДОР  

як на особові рахунки отримувачів та і на рахунок установи; 

 приймати рішення щодо доцільності чи недоцільності використання сум  

пенсій та/або державних соціальних допомог, нарахованих відповідно 

до законодавства дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, які є вихованцями КЗО НРЦ « Горлиця» ДОР   для 

забезпечення їх додаткових особистих потреб; 

 здійснювати контроль за цільовим використанням  сум  пенсій та/або 

державних соціальних допомог, нарахованих відповідно до 

законодавства дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, які є вихованцями КЗО НРЦ « Горлиця» ДОР .   

ІІІ. Склад та повноваження комісії 

1. Комісія складається з голови комісії, заступника голови комісії, секретаря 

та членів комісії. 

2. Персональний склад обирається на загальних зборах трудового колективу  

центру строком на один рік та  затверджується наказом директора центру. 



3. Голова комісії: 

організовує роботу комісії та головує на її засіданнях; 

розподіляє обов’язки між членами комісії; 

підписує протоколи та рішення комісії та здійснює контроль за їх виконанням. 

4. Члени комісії мають право: 

 ознайомлюватися з документами, поданими на розгляд комісії; 

 висловлювати свою думку стосовно питань, що обговорюються; 

 брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування. 

5. Секретар комісії: 

організовує підготовку та надсилання членам комісії повідомлення про час та 

дату проведення засідання, проекту порядку денного, веде та оформлює 

протокол засідання комісії. 

ІV. Організація роботи комісії 

1. Формою роботи комісії є її засідання. Засідання комісії скликаються за 

необхідності та проводяться в терміни, визначені головою комісії. 

2. Засідання комісії веде її голова. 

3. У разі відсутності голови комісії на її засіданнях роботу комісії очолює 

заступник голови комісії. 

У разі відсутності голови комісії та його заступника роботу комісії на її 

засіданнях очолює член комісії, якого головою обирають члени комісії. 

4. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше 

половини її членів. 

5. Рішення комісії є правомочним, якщо за нього проголосувало більш ніж 

половина присутніх на засіданні членів комісії. 

6. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 

7. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і 

секретарем комісії та скріплюється гербовою печаткою закладу  

 

 

 


