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БОРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Борова

№

Про затвердження положення
постійно діючої комісії з розгляду
спірних питань при призначенні
житлових субсидій, соціальних
допомог та пільг

Відповідно до змін внесених до Постанови Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1995 р. №848 «Про спрощення порядку надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»
зі змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від
24.02.2003р. №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» зі змінами та
доповненнями , пункту 2 Положення про єдиний державний автоматизований
реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 29.01.2003р. та ст.6 та п.9 статті 39 Закону України "Про
місцеві державні адміністрації:
1. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з розгляду спірних
питань при призначенні житлових субсидій, соціальних допомог та пільг, що
додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної
державної адміністрації від 03 серпня 2011 року № 273 «Про постійно діючу
комісію з розгляду спірних питань при призначені субсидій, соціальних
допомог та пільг».
З Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Шутька С.П.
Голова районної
державної адміністрації

В.О.КІЯН
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1.
Гамора
О.І.,
начальник
управління
захисту населення районної державної адміністрації

соціального

2. Топоркова Л.М., начальник загального відділу апарату районної державної
адміністрації
3. Мизюк З.В., головний спеціаліст апарату районної державної адміністрації
4. Гонтар Д.А., завідувач юридичного сектору
адміністрації

апарату районної державної

5. Шутько С.П. заступник голови районної державної адміністрації
6. Шевченко О.В. керівник апарату районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
№

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду спірних питань житлових субсидій
та соціальних допомог та пільг
1.Комісія з розгляду спірних питань при призначенні житлових субсидій,
соціальних допомог та пільг утворюється розпорядженням голови Борівської
державної адміністрації у відповідності з Постановами 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 та пічного побутового палива" із
змінами, від 24 лютого 2003 року № 250 "Про затвердження порядку
призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім»ям", відповідно до пункту 2 Положення про Єдиний державний
атоматизований реєстр осіб, які мають права на пільги, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів від 29.01.2003року № 117, з метою розгляду та
оперативного вирішення питань призначення субсидій, соціальних допомог та
пільг, що віднесені до компетенції місцевих органів влади та неузгоджених
питань.
2.В своїй діяльності комісія керується Конституцією, Законами України,
Постановами Кабінету Міністрів, указами і розпорядженнями Президента
України, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій.
3.Основними завданнями комісії є:
- здійснення контролю за дотриманням вимог спрощеного порядку при
оформленні житлових субсидій, соціальних допомог та пільг;
- вирішення спірних питань, які виникають, при оформленні між громадянами
і відділом грошових виплат та компенсацій, пільг та персоніфікації
соціальних виплат управління соціального захисту населення;
- аналіз та внесення пропозицій щодо вдосконалення надання населенню
субсидій та допомог;

- аналіз стану та координації роботи між відділом грошових виплат та
компенсацій управління соціального захисту населення і організаціями
надавачами послуг.
4.Виходячи з конкретних обставин, що склалися, комісія має право
дозволити призначити субсидію, соціальну допомогу та пільги, як виняток .
Рішення про призначення (не призначення) субсидії, соціальних допомог та
пільг приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов
господарства.

4.1. Житлова субсидія :
1)
будь-хто
із
зареєстрованих у житловому приміщенні
(будинку) осіб,(осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за
житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за
призначенням субсидії (призначення субсидії без звернення) здійснив купівлю
земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля,
транспортного засобу
(механізму),будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку
тощо або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або
автомобіля,
транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому
числі
мобільного) зв'язку тощо, крім житлово-комунальних послуг у
межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування
житлово-комунальними
послугами
та медичних послуг, пов'язаних із
забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати)
перевищує 50 тис.гривень;
2) під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства
державним
соціальним
інспектором з'ясовано, що
будь-хто із складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку)
осіб (осіб, які фактично проживають) , яким нараховується плата за житловокомунальні послуги,має додаткові джерела для існування, не зазначені у
декларації про доходи та майно (здає у найм (оренду) житлове приміщення
(будинок) або його частину; працює без оформлення трудових відносин у
встановленому
порядку; отримує дохід від утримання худоби, птиці,
інших
тварин,
дохід від народних промислів, використання наявної
сільськогосподарської
техніки,
вантажної
машини,
мікроавтобуса
тощо).
3) Субсидія може призначатися іншій особі, зареєстрованій у житловому
приміщенні (будинку), а також індивідуальним забудовникам, будинки яких не
прийняті в експлуатацію, але які сплачують вартість одержуваних житловокомунальних послуг.
4) У разі коли обсяг води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними
засобами обліку, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих
у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають.
5) Субсидії можуть призначатися непрацездатним особам, які проживають
самі, на понаднормову площу житла.
.

4.2. Вирішення питання надання пільг за фактичним місцем
проживання пільговика відповідно до пункту 2 Положення про Єдиний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. № 117
4.3. Державна соціальна допомога малозабезпеченій сім'ї :
1) працездатні члени малозабезпеченої сім»ї не працюють, не служать, не
вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно технічних, вищих навчальних закладах 1-1У рівнів акредитації протягом
трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної
допомоги \ крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за
інформацією центрів зайнятості не порушують
законодавство про
зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб які доглядають за
дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, що потребують
догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного
віку; осіб, які доглядають за інвалідами 1 групи або дітьми - інвалідами віком
до 18 років та особами, які досягли 80 - річного віку;
2) з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування , а
також хто - небудь із її складу протягом 12 місяців перед зверненням за
наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив
послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10 - кратну величину
прожиткового мінімуму для сім»ї;
3) власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за
умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім'ї
та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля,
транспортного засобу (механізму).
4) у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складаються
лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами 1 та 2 групи,
та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара;
крім випадків , коли така земельна ділянка з незалежних від сім»ї причин не
приносить дохід.
За наявності обставин, передбачених в частині п.п.4.3 цієї статті,
державна соціальна допомога може бути призначена органом соціального
захисту населення на підставі рішення комісії районної державної
адміністрації , або утвореною комісією, якщо:
- у складі є інвалід ;
- у малозабезпеченій багатодітній сім»ї виховується троє або більше дітей
віком до 18 років \ якщо діти навчаються за денною формою навчання у
загальноосвітніх , а також професійно - технічних, вищих навчальних
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закладах 1- 1У рівнів акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23
років \ ;
- неможливість отримання будь - яких джерел для існування пов'язана з
тривалою хворобою одного та \ або кількох членів сім'ї.
Призначена соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її
розміру у разі невикористання сім'єю можливостей знаходження додаткових
джерел для існування. У разі повторного подання інформації про відсутність
доходів у працездатних осіб, які включені до складу сім'ї (крім осіб, які
доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, що
потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку
лікувально-консультаційної комісії, але не більше ніж до досягнення ними
шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами 1 групи або дітьмиінвалідами віком до 16 років та особами, які досягли 80-річного віку; осіб, які в
установленому порядку визнані безробітні та за інформацією центрів
зайнятості не порушують законодавства про зайнятість щодо сприяння своєму
працевлаштуванню), а також якщо середньомісячний розмір доходів
залишається меншим ніж розмір мінімальної заробітної плати, розмір
соціальної допомоги поступово зменшується при кожному наступному
зверненні за її призначенням відповідно на 20, 20 і 10 відсотків. Соціальна
допомога може призначатися без зменшення її розміру на підставі рішень
районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій та
виконавчих комітетів міських і районних у містах (у разі її створення) рад або
утворених ними комісій. Рішення про призначення соціальної допомоги в таких
випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов
сім'ї.

-

5. Комісія створюється у складі:
голови (заступника голови районної державної адміністрації);
заступника голови;
відповідального секретаря;
членів комісії.
6. Члени комісії приймають участь у засіданнях без права заміни.

7.Комісія проводить засідання по мірі необхідності. Засідання вважається
правомочним, якщо на ньому присутні не менше - 2/3 загальної кількості
членів комісії.
Засідання проводяться відкрито із запрошенням усіх зацікавлених сторін
(за необхідністю).
8.Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх членів комісії.
9.Підготовка матеріалів для розгляду, а також організаційне-технічне
обслуговування комісії покладається на відділ грошових виплат та
компенсацій.

10.Рішєння комісії оформляються протоколами у формі рекомендацій і
обов'язкові для розгляду та врахування відділом грошових виплат та
компенсацій управління соціального захисту населення.

Керівник апарату
районної державної адміністрації

О.В.Шевченко

