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УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 2-9. о*. 2
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м. Костянтинівна

Про затвердження Положення про комісію з питань призначення населенню
житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива
Керуючись статтями 6, 23, 39, 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», відповідно до пункту 5 Положення про порядок
призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 1995 № 848, пункту 4 постанови Кабінету Міністрів
України від 17 червня 2009 року № 599 «Питання консультативних, дорадчих
та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України», з
метою забезпечення ефективної роботи комісії з питань призначення
населенню житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного
побутового палива з о б о в ' я з у ю :
1. Затвердити Положення про комісію з питань призначення населенню
житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива (далі - Положення), що додається.
2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації (Настобурко)
забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до
Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в
установленому законом порядку.
3.

Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

4.
Координацію роботи щодо виконання
цього
покласти на заступника голови райдержадміністрації Лоцман В.І.

розпорядження

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
29 травня 2018 року № 266

Положення
про комісію з питань призначення населенню житлових субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

1.
Комісія з питань призначення населенню житлових субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі-комісія)
є постійно діючим колегіальним органом при Костянтинівськш районній
державній адміністрації (далі-райдержадміністрація), який утворюється для
надання населенню житлових субсидій у випадках, передбачених пунктами
4 5 6 7 12, 13, 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року
№ 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого пічного побутового палива» (далі-Положення).
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Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України актами
Кабінету Міністрів України, актами Міністерства соціальної політики України,
розпорядженнями голови райдержадміністрації та цим Положенням.
3. Основними завданнями комісії є:
1) розгляд документів на призначення (відмова у призначені) житлових
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,
2) прийняття рішень в частині призначення (відмова у призначенні)
населенню житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
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комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
побутового палива у наступних випадках:
непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі і яким
житлову субсидію може бути призначено на норму, яка перевищує встановлену
законодавством соціальну норму житла, особами, які не досягай повноліття;
громадянам, які отримують пенсію за віком або по інвалідності; громадянам,
які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію,
та особам з інвалідністю; громадянам, які отримують тимчасову державну
соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного
віку, але не набула права на пенсійну виплату;
якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу
домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням
житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив
купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну
ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні
матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будьякі послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із
соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку
зазначеному у пункті 5 Положення), на суму, яка на дату купівлі, оплати,
набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень;
одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому
приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору
найму (оренди) житла (далі - орендарі), або індивідуальним забудовникам,
будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата
за житлово-комунальні послуги;
одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому
приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного
договору найму (оренди) житла, у разі3, коли вони є внутрішньо переміщеними
особами;
у разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих
зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів
домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), за
рішенням комісії соціальні норми житла та соціальні нормативи житловокомунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих
зареєстрованих за даною адресою членів домогосподарства;
дитячим будинками сімейного типу (з моменту їх створення) та
прийомними сім’ями, а також сім’ями (крім багатодітних сімей), в яких не
менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими
встановлено опіку чи піклування, за рішенням комісії можуть включатися діти,
які не зареєстровані в такому житловому приміщенні (будинку), але які
фактично в ньому проживають;
громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли
звернутися за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців від
початку опалювального (неопалювального) сезону, житлова субсидія може
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бути призначена з початку сезону (але не раніше дня виникнення права на
житлову субсидію) за рішенням комісії у разі, коли таке звернення надійшло в
будь-який місяць до закінчення сезону;
якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена
домогосподарства є особи, що досягай 18-річного віку станом на початок
періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в
цьому періоді, за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі
відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або
вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який
враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або вони не
сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох
місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової
субсидії, в розрахунок сукупного доходу домогосподарства включається
середньомісячний дохід таких осіб у розмірі:
одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осі
станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - в окремих випадках
за рішенням комісії у разі, коли такі особи перебувають у складних життєвих
обставинах;
_
фактично отриманих такими особами доходів - у разі, коли такі особи
протягом цього періоду отримували хоча б один із таких видів доходу, як
пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по огляду
за особами з інвалідністю І і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову
державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по
безробіттю.
4. Рішення комісії про призначення (відмову в призначенні) житлової
субсидії приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства.
................
Для розгляду питань, що належать до компетенції комісії, у випадках,
передбачених цим Положенням, управління праці та соціального захисту
населення
Костянтинівської районної державної адміністрації може
запропонувати громадянину подати додаткові документи, які не передбачені
цим Положенням, але необхідні для розгляду комісією питань.
5. Комісія має право:
1) здійснювати
призначення субсидії;

перевірку

достовірності

інформації,

наданої

для
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2) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
3) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів
центральних органів влади та міністерств, місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
4) продовжити строк на оформлення субсидії громадянину, який за
наявності поважних причин документально підтвердив не сплату
заборгованості або укладання договору про її реструктуризацію.
6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з
державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями.
7.
Склад
комісії
затверджується
розпорядженням
голови
райдержадміністрації. До складу входять голова комісії, заступник голови
комісії,
секретар
комісії
та
за
згодою
представники
органів
місцевого
самоврядування,
інших
державних
органів,
підприємств, установ та організацій
8. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться у разі потреби,
але не рідше одного разу на тиждень.
Засідання комісії веде голова комісії, а у разі його відсутності - заступник
голови комісії.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях комісії забезпечує його
секретар.
Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні
більш як половина його членів.
9. Рішення комісії приймається відкритим поіменним голосуванням
більшістю голосів присутніх.
10. Кожен член комісії має один голос.
11. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого
на засіданні.
12. Рішення комісії фіксується у протоколі засідання комісії, який
підписується головою комісії, заступником голови комісії, секретарем комісії та
усіма присутніми на засіданні членами комісії.
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13. Протокол засідання комісії оформлює секретар комісії.
14. Витяги з протоколів рішення комісії щодо призначення (відмову в
призначенні) житлової субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива завіряються підписом секретаря комісії та зберігаються в
особових справах отримувачів допомоги, які знаходяться в управлінні праці та
соціального захисту населення Костянтинівської районної державної
адміністрації.
15. Усі члени комісії користуються рівними правами у вирішенні питань,
які розглядаються на засіданні.
16. Член комісії, який не підтримує рішення комісії, може викласти у
письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
17. Рішення комісії
законодавством порядку.

можуть

бути

оскаржені

у

встановленому

18. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення
діяльності комісії здійснюється управлінням праці та соціального захисту
населення Костянтинівської районної державної адміністрації.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Л. І. Тараник

Положення про комісію з питань призначення населенню житлових субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива розроблено
управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Начальник управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

