
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови районної державної адміністрації

;-/<Р ” грудня 2017р. м. Старобільськ

Про затвердження складу комісії з розгляду питань призначення житлових 
субсидій, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та 
Положення про неї у новій редакції

Відповідно до частини 1 пункту 9 статті 39 Закону України “ Про місцеві 
державні адміністрації ” та Положення про порядок призначення та надання 
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 
р. №848 (із змінами), на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
26 квітня 2017 року № 300 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України”, з метою чіткого визначення порядку призначення окремим 
категоріям сімей житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям, коли їх призначення на загальних підставах не 
можливе:

1. Затвердити склад комісії райдержадміністрації з розгляду питань 
призначення житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’я та Положення про неї, що додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови 
райдержадміністрації від 29.05.2015р. № 172 «Про затвердження Положення 
про комісію з розгляду питань призначення житлових субсидій та державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на голову комісії, 
керівника апарг ~ ' ' тт ^  А.

Г олова райдер А.І. Гаркавий



Розпорядження голови 
райдержадміністрації

“ / /  ” грудня 2017р. № 534_

ЗАТВЕРДЖЕНО

С К Л А Д
комісії з розгляду питань призначення житлових субсидій, пільг та державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Черненко Віталій Арсентійович Керівник апарату райдержадміністрації, 
голова комісії

Дук Ольга Миколаївна Начальник управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації, заступник 
голови комісії

Крючков Олександр Миколайович Головний спеціаліст - юрист управління 
соціального захисту населення, 
секретар комісії

Члени комісії:

Годунова Любов Володимирівна Начальник фінансового управління 
райдержадміністрації

Гуржій Ганна Михайлівна Директор територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальної допомоги) (за згодою)

Зінченко Наталія Григоріївна Заступник начальника управління 
соціального захисту населення

Красюк Лариса Сергіївна Директор районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді(за згодою)

Рєзніков Сергій Миколайович Головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, 
молоді та спорту райдержадміністрації

Волошин Сергій Миколайович Г олова районної громадської 
організації „Рада, ветеранів” (за згодою)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
райдержадміністрації

“ ” грудня 2017р. № ^37

П О Л О Ж Е Н Н Я

про комісію з розгляду питань призначення житлових субсидій, пільг та 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

1. Комісія утворена для розгляду питань призначення житлових субсидій та 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у випадках 
визначених Законом України ’’Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям, “Порядком призначення і виплати державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженим Постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.02.2003р. №250 -  далі по тексту Порядок та 
Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 
із змінами та доповненнями -  далі по тексту Положення, а також питань 
внесення адреси фактичного проживання пільговика відповідно до пункту 2 
Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають 
право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
29.01.2003р. №117.У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та 
Законами України, Указами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, розпорядженнями голів обласної та районної державних 
адміністрацій.
2. Основними завданнями Комісії є розгляд заяв громадян з питань 
призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям, а також питань внесення до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру адреси фактичного проживання пільговика, у разі 
проживання не за адресою реєстрації.
3. Комісія має право, виходячи з конкретних обставин, що склалися в 
окремих сім’ях приймати рішення про призначення субсидій та державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, у випадках визначених 
Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій та 
Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям, відповідно, коли на загальних підставах ці види 
державної допомоги не можуть бути призначені, а також внесення фактичної 
адреси проживання пільговика до Єдиного державного автоматизованого 
реєстру.



3.1 Питання, які підлягають розгляду комісією, щодо призначення субсидій:

- надання субсидії на понаднормову площу непрацездатним особам, які 
проживають самі (абзац 4 пункту 4 Положення);
- будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, яким нараховується 
плата за комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за 
призначенням субсидії здійснив покупку земельної ділянки, транспорту або 
інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги на суму яка на 
дату купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень (п. 5-1 Положення);
- надання субсидії особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у 
житловому приміщенні на підставі договору оренди (найму) і якій 
нараховуються послуги за житлово-комунальні послуги, а також 
індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але 
які сплачують вартість житлово-комунальних послуг (пункт 6 Положення);
- розрахунок розміру субсидії виходячи з кількості фактично проживаючих у 
житловому приміщенні осіб, коли їх кількість є меншою ніж кількість 
зареєстрованих у такому приміщенні осіб;
- призначення субсидії за окремо розділеними рахунками, якщо особи, які 
зареєстровані у житловому приміщенні, сплачують за комунальні послуги на 
такі рахунки, виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які сплачують за 
послуги на такі рахунки;
- призначення субсидії дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, а 
також сім’ям, у яких не менше року проживають троє і більше дітей виходячи 
з кількості дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні, 
враховуючи дітей, які не зареєстровані в ньому (пункт 7 Положення);
- розрахунок розміру субсидій, виходячи з фактичного розміру доходів за 
період, який береться до розрахунку (пункт 12 Положення);
-  розрахунок розміру субсидії для осіб, які проживають у сім’ях, що 
опинилися у складних життєвих обставинах, виходячи з розміру доходу на 
рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб 
станом на кінець періоду, за який враховуються доходи(пункт 12 Положення);
- призначення субсидії у разі відсутності відомостей про склад зареєстрованих 
у житловому приміщенні осіб (пункт ІЗПоложення);
- призначення субсидій з дня виникнення відповідного права, але не більше ніж 
за 6 місяців до звернення за призначенням субсидії громадянам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, якщо вони не змогли своєчасно 
звернутися за призначенням субсидії (пункт 14 Положення);
- призначення субсидій у випадках не передбачених Положенням за рахунок 
коштів місцевого бюджету, у разі наявності відповідного фінансування з 
місцевого бюджету (пункт 5 Положення);
3.2. Розгляд заяв з питань призначення житлових субсидій, можливий лише на 
підставі Акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї заявника, а 
рішення стосовно призначення субсидій одиноким непрацездатним



громадянам, які обслуговуються територіальним центром соціального 
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацюючих громадян, на підставі 
клопотання територіального центру.
3.3. Рішення комісії переглядаються у разі:
- зміни у складі осіб зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому 

приміщенні осіб, або отримання цими особами нових видів доходів, які не 
бралися при розрахунку субсидії;
- особами, яким нараховується плата за комунальні послуги, протягом 12 

місяців перед призначенням субсидії, придбання товарів довгострокового 
вжитку або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень;
- для орендарів житлового приміщення після закінчення строку на який 
призначено субсидію, але не більше ніж на 12 місяців, а після закінчення 
строку договору оренди (найму) житлового приміщення.
4. Питання, які підлягають розгляду комісією, щодо призначення державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (абзац 7 пункт 10 Порядку):
- працездатні члени сім’ї не працюють, не служать, не навчаються за денною 
формою навчання або за порушують законодавство про зайнятість щодо 
сприяння своєму працевлаштуванню протягом трьох місяців, що передують 
місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги;
- якщо під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що 
сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені в декларації про доходи 
та майно; один або кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових 
відносин; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці; доход від 
народних промислів; використання наявної техніки, вантажної машини, тощо;
- особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців 
перед зверненням за допомогою здійснили покупку земельної ділянки, 
квартири (будинку), автомобіля, інших товарів довгострокового вжитку або 
оплатили послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину 
прожиткового мінімуму для сім’ї;
- у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за 
умови, що загальна площа житла перевищує 21м. кв. на одного члена сім’ї та 
додатково 10,5 м. кв. на сім’ю, чи більше одного автомобіля, транспортного 
засобу (механізму).
4.2 За наявності цих обставин державна соціальна допомога малозабезпеченим 
сім’ям може бути призначена управлінням праці та соціального захисту 
населення за рішенням комісії, за наявності акту обстеження матеріально- 
побутових умов сім’ї у разі, якщо:
- у складі сім’ї є інвалід;
- у малозабезпеченій сім’ї виховується троє і більше дітей віком до 18 років 
(якщо дитина навчається за денною формою навчання у загальноосвітніх, 
професійно-технічних, вищих навчальних закладах, але не вище ніж до 
досягнення ними 23 років);
- неможливість отримання будь-яких джерел існування пов’язана з тривалою 
хворобою одного або кількох членів сім’ї.



5. Внесення адреси фактичного проживання пільговика відповідно до п.2 
Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають 
право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
29.01.2003р. №117.
6. Комісію очолює її голова, при його відсутності -  заступник голови.
7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за 
необхідністю.
7.1 За результатами розгляду кожної заяви Комісією приймається окреме 
рішення.
7.2 Після прийняття рішення, заява та витяг з протоколу засідання, в якому 
зазначене рішення Комісії, долучаються до особової справи заявника.
8. Комісія визнається правомочною при участі в засіданні більше половини її 
членів.
9. Рішення Комісії є обов’язковими до виконання УСЗН.

Керівник апарату райдержадміністрації В.А. Черненко


