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Про заходи щодо виконання вимог 
Постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 2020 року 
№1035 «Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року №1035 «Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесені зміни до ряду 
постанов, які регулюють питання надання окремих адміністративних послуг соціального 
характеру (надання субсидій, державних допомог сім’ям з дітьми та малозабезпеченим 
сім’ям, призначення державної соціальної допомоги тощо). 

На виконання даної постанови з 01 березня поточного року заяви громадян з 
необхідними документами передаються структурному підрозділу з питань соціального 
захисту Новоград-Волинської районної державної адміністрації  виключно з формуванням 
електронної справи. 
 Станом на 21 квітня 2021 року до програми «Соціальна громада» підключені відділ 
соціального захисту селищної ради та Підлубівський, Середівський, Степанівський, 
Мокляківський,  Кулішівський, Миколаївський, Сербівський      старостинські округи.  
 На виконання  вимог п. «б» ч.1 ст.34, ст.541  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення 2 пленарного засідання 1 сесії Ємільчинської селищної 
ради VIIІ скликання від 11 грудня 2020 року №21 «Про положення про старосту», з метою 
якісного надання послуг населенню громади, вчасного опрацювання звернень громадян з 
питань соціального захисту,  виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради 
ВИРІШИВ : 
 
1. Інформацію начальника відділу соціального захисту Ємільчинської селищної ради 
Афанасьєвої Л.І. щодо організації прийому документів від громадян для оформлення 
державних допомог соціального характеру та впровадження програми «Соціальна громада» 
взяти до відома (додається). 
 
2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради від 
27.01.2021р.  №16 «Про уповноваження посадових осіб на прийняття заяв»,  уповноваживши  
на прийняття заяв для призначення соціальних допомог, пільг, субсидій та передачу їх до 
органів соціального захисту від жителів від Кулішівського старостинського округу старосту 
Ходоровську Галину Андріївну та діловода Мойсеєву Тетяну Сергіївну. 
 



3.Старостам, діловодам старостинських округів забезпечити впровадження програми 
«Соціальна громада» в терміни : 
1) до 15 червня 2021 року – Малоглумчанський, Великояблунецький, Великоцвілянський, 
Руднє-Іванівський старостинські округи; 
2) до 15 липня 2021 року – Медведевський, Сергіївський, Тайківський, Андрієвицький, 
Осівський, Симонівський старостинські округи; 
3) до 15 серпня 2021 року - Березниківський, Великоглумчанський, Кочичинський, 
Кривотинський старостинські округи. 
 
4. Начальнику відділу соціального захисту селищної ради Афанасьєвій Л.І. надавати 
практичну допомогу працівникам старостинських округів у впровадженні програми 
«Соціальна громада». 
 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Онищук О.В. 
та керуючого справами виконавчого комітету Бондаря О.І. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
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        Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020року №1035 
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесені зміни до ряду 
постанов, які регулюють питання надання окремих адміністративних послуг соціального 
характеру(надання субсидій, державних допомог сім»ям з дітьми та малозабезпеченим 
сім»ям, призначення державної соціальної допомоги. 
        Виконавчим органам міських, селищних і сільських рад ( у тому числі об»єднаним 
територіальним громадам) передані функції по прийому документів усіх видів соціальних 
допомог, пільг, компенсацій, формування паперових та електронних справ. З метою 
організації  вищевказаної роботи, рішенням сесії Ємільчинської селищної ради від 20 
листопада 2020 року №2121, утворено Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної 
ради та затверджено Положення про даний відділ.             
        Відділ соціального захисту розпочав свою роботу з  25 січня 2021року. Відділом  
прийнято та опрацьовано за січень місяць - 21 особову справу, за  лютий місяць  - 155 справ, 
які  відповідно до вимог законодавства згідно реєстрів передані до  Відділення №2 
Управління соціального захисту населення Новоград Волинської райдержадміністрації для 
подальшого оформлення і ведення даних справ. 
          На виконання  Постанови КМУ №1035 від 28.10.2020року  з 01 березня поточного року 
заяви громадян з необхідними документами передаються до Відділення №2 Управління 
соціального захисту населення Новоград Волинської райдержадміністрації виключно з 
формуванням електронної справи. 
          Станом на 21.04.2021року до програми «Соціальна громада» підключені та працюють 
відділ соціального захисту селищної ради, Підлубівський, Середівський, Кулішівський, 
Степанівський, Сербівський, Мокляківський, Миколаївський старостинські округи. 
          За березень місяць відділом було прийнято та опрацьовано 280 особових справ. Станом 
на 21.04.2021року до програмного комплексу «Соціальна громада» внесено – 548 особових 
справ.   
           Для ефективної роботи по наближенню до населення  надання соціальних послуг 
необхідно підключитись до програми «Соціальна громада» старостам, діловодам 
старостинських округів. 
              Для забезпечення надання соціальних послуг Міністерство соціальної політики 
затвердив 44 нових інформаційних карток. Дані картки розміщенні на офіційному веб - сайті 
Ємільчинської селищної ради. В електронному вигляді  дані картки можна отримати в відділі 
соціального захисту. 
              Спеціалістами відділу розроблено Пам»ятку переліку документів для населення 
необхідних для оформлення особових справ усіх видів соціальних допомог, пільг та 
компенсацій. Також  постійно проводиться робота по наданню практичної допомоги 
працівникам старостинських округів у впровадженні програми «Соціальна громада». 

 
 

Начальник відділу соціального захисту Лариса АФАНАСЬЄВА 
 




