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НОВГОРОД- СIВЕРСЪКА РАЙОННА ДЕР}ItАВНА
АДМIНIСТРАЦIЯ

ЧЕРНIГIВСЪКОi ОБЛАСТI

розшоряд}ItЕння

вiд-ll/ ёфе"z.} 20 "2ар. Новгород-Сiверський J{s Д */

Про Kotvticiю з пumань
наDання населенню пiльz
mа )rcumловllх субсudiй

з MeToro надання населенню пiльг та житлових субсидiй в iндивiдуальному
порядку, вiдповiдНо дО статей 6, 39 ЗакоНу УкраТни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>, на виконання постанов вtд 21 жовтня 1995 року JV9848 кПро
спрощення порядку надання населенню субсидiй для вiдшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рiдкого пiчного побутового палива)), вiд 29 сiчня 2003 року J\ъ 1 17 кПро Сдиний
державний автоматизований ресстр осiб, якi мають право на пiлъги>>
зобов'язую:

1. Створити комiсiю з пи,Iань надання населенню пiлъг та житлових
субсидiй.

2. Затвердити склад koMicii з питанъ надання населенню пiлъг та житлових
субсидiй згiдно з додатком.

з. Затвердити Положення про комiсiю з питань надання населенню пiльг та
житлових субсидiй) що додастъся.

4, Визнати таким, Що втратило чиннiсть розпорядження голови районноi
державноi адмiнiстрацiТ вiд 21 листопада2019 рокУ J{s242 <<Прu затвердження
склад,у KoMiciT, Положення про комiсiю з питань призначеннlI державноi
соцiальнот допомоги малозабезпеченим сiм'ям, надання населенню пiльг та
житлових субсилiй>.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника го-Iови
районнот державноi адмiнiстрацii Кропота BikTopa.

Голова Тарас N4ОЛОЧКО
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склАд
надання населенню пiльг та житлових субсидiй

державноi

начальник управлlння соцlального захисту
населення районноi державноТ адмiнiстрацii,
заступник голови KoMiciT;

начальник вiддiлу адресних соцiалъних виrrлат

управлiння соцiалъного захисту населення

районноТ державноi адмiнiстрацii, секретар KoMicii.

начiulьник вiддiлу з питань правовоТ роботи,
запобiгання та виrIвленнrI корупцii, цифрового
розвитку районноi державноi адмiнiстрацii;

заступник директора - начаJIъник вiддiлу надання
соцiальних послуг Новгород-Сiверсъкоi районноi
фiлii Чернiгiвського обласного центру зайнятостi
(за згодою);

державний соцiалъний iнспектор управлiння
соцiалъного захисту населення районноi державноi
адмiнiстрацiТ;

головний спецiалriст фiнансового вiддirry районноl
державноl адмlнlстрац11;

- нач&llъник служби у справах дiтей районнсi
державноi адмiнiстрацii;

- провlднии спецlЕ}JIlст вlддlлу освlти раионноl
державноI адмiнiстрацii;

koMicii з питань

кропот
BiKTop Миколайович

ГАВРИЛЕНКО
Ганна Петрiвна

лкулIнл
Лiдiя Михайлiвна

членu koлticii
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СИНrIК - застуrrник начальника управлiння - начilIъник
Оксана Миколаiвна вiддiлу органiзацii соцiалъного захисту oKpeMlD(

категорiй громадян управлiння соцiалъного захисту
населення районноi державноТ адмiнiстрацii;

СУРОВИI]ЬКА - директор районного центру соцiалъних служб для
Ва-пентина ВiталiТвна дiтей, ciM'T та молодi (за згодою);

t{ИГАНКОВ - завiдувач сектору у справах ciM'T, молодi та спорту

Андрiй Федорович районноi державноi адмiнiстрацiТ.

Начальник управлiння соцiаJIьного
захисту населення районноi
державноТ адмiнiстрацiI Ганна ГАВРИЛЕНко



ЗЛТВЕРД}(EНО

розпорядження голови

районноi державноТ адмiнiстрацii

/ 4 вересня 2О2О року Nsl-f Е

положtЕння
про комiсiю з питань призначення населецню пiльг та житлових субсидiй

I. Заzальнi полоlкення

i. Комiсiя з питанъ шризначення населенню пiльг та житлових субсидiй

(далi Комiсiя) створюсться розпорядженням голови районнот державнот

адмiнiстРацiТ з метоЮ розгляду та шрактичного вирiшення гIитань призначення

пiлъг та житJlо""* aубa идtЙ у випадках, вiдtlесених чинним законодавство},{

УкраТни до компетенцiТ KoMicii,

2. IIравовою базою дiяльностi KoMiciT с Конститучiя УкраТни, закони

УкраТни, укази Президеrтта УкраТни, постанови Кабiнету lr{tiHicTpiB УкраТни,

розпорядження rопоu" обласноi" та районноТ державних адмiнiстрацiй,

з, СклаД Комiсii затвердЖустьсЯ розпоряДженням гоJrови районноТ

державноТ адмiнiстр arriT.

4. Комiсiя може розглядати питання призначення населенню liпьг та

житлових субсидiй у присутностi заявника або без його присутностi згiдно з

поданими документами.

5.ЗасiДанняКомiсiТПроВоДяТЬсянерiдшеlразУнамiсяЦъ.

tI. Функцii Колцiсii

6. tsиходячи з конкретних обставин, що склалися в окремих випадках,

комiсiя розгляда€ заяви i може надавати дозвiл на призначення житлових

субсилiй (у тому числi на наступний перiод) у ситуацiях, визчачених

законодавством:
1) непрацездатним не працюючим особам, якi проживаютъ сам1, на

загальну плOщу житла з урахуванням понаднормовоi плоrцi, що не може

перевиLцувати bin"-. З0 вiдсоткiв соцiальноТ норми житла, розрахованоТ для

домогосПодарства. KoHKpeTHi розмiри загальноi площi, на яку призначастъся

житлова субсидiЯ (З урахуванняМ понаднормовоТ), зазначаетъся в рiшеннi

KoMicii;
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2) будъ-хто iз скпаду домогосподарства або член ciM'T особи iз складу

домогосподарства ма€ у свосму володiннi транспортний засiб, що пiдлягае

державнiй ресстРацiТ, i з дати випуску якого минуло менше п'яти poKiB (KpiM

мопеда);
3) у складi домогосподарства або у складi ciM'i члена домогосподарства е

особи, Lцо досягли 18-рiчного BiKy станом на rrочаток перiоду, за який

враховуються доходи для призначення житловоi субсидii, i в цьому перiодi:

у них взага-пi вiдсутнi доходи, що враховуються пiд час призначенЕя

житловоТ субсидii;
або вони отримуваJIи середньомiсячний сукупний дохiД менший, нiЖ

розмiр мiнiмальнот заробiтноi плати, встановленоi на початок перiоду, за який

врахов}.Ються доходи для rIризначення житловоi субсидii;^ 
ними або за них не сплачено единий внесок на заг€Lлънообов'язкове

державне соцiальне страхування у розмiрi, не меншому, нiж мiнiмальний,

сумарно протягом трьох мiсяцiв у перiодi, за який враховуються доходи дJIя

призначення житловоТ субсидiТ;
4) будь-хто iз складу домогосподарства або член ciM'i особи iз складу

домогосподарства протягом \2 мiсяцiв перед зверненнrIм за призНаченняМ

житловоi субсидii, цризначенням житловоТ субсидiТ без зверненtul здiйснив

купiвлю або iншим законним способом набув право власностi на земелъну

дiпо"пу' квартирУ (будинок), транспоРтниЙ засiб (механiзм), булiвелънi

матерiаlrи, iншi товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) буль-

якi послуги (KpiM медичних, ocBiTHix та житлово-комунальних посJtуг згiдrо iз

соцiальною нормою житла (в тому числi понаднормовоI площi житла) та

соцiалъНими норМативамИ житлово-комунаJIЬногО обслугоВування) На CYIvrY, ЯКа

на дату купiвлi, оплати, набуття права власностi в iнший законний спосiб
перевищуе 50 тис. гривень;

5) наявнiсть простроченот понад два мiсяцi заборгованостi з оплати

житлOво-комунальних послуг, витрат на управлiння багатоквартирним
будинком, загаJIъна сума якоТ перевищус 20 неоподатковуваних MiHirvгyrrliB

доходiВ громадяН на день звернення за призначенням житловоТ субсидii;
6) громадянин не IIовернув надмiру перераховану (виплачену) суму

житловоi субсидii за попереднi перiоди ii одержанш{ на вимоry структурного
пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення або не сплачуе суми до
повернення, визначенi вiдповiдним структурним пiдроздiлом з tIитань

соцiаrrьного захисту населення;
7) у складi домогосrrодарства або у складi сiм'i члена домогосrrоДаРСТВа е

особи, якi, за даними Сдиного реестру боржникiв, мають заборгованiстъ За

виконавчими провадженнями про стягнення алiментiв понад три мiсяцi (KpiM

осiб, якi С алкО - абО наркоз€LЛежними, що цiдтверджуеться довiдкою вiд лiкаря,
осiб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримiнального ПРОВаДжеНШI

у виглядi вiдсторонення вiд роботи (посади), осiб, до яких ЗастосоВУЮТЪСЯ

запобiжнi заходи у виглядi домашнього арешту або триманшI пiд вартою);
В) одному iз членiв домогосподарства, якi не зареестрованi в житловому

примirценнi (будинку), a_lie фактично проживаютъ у нъому на пiдставi догОВОРУ
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НаЙМу (оренди) житла, або iндивiдуальним забудовникам, будинки яких не
пРиЙнятi в експлуатацiю, у разi, коли Тм нараховустъся плата за житлово-
комунапьнi послуги;

9) одному iз членiв домогосподарства, якi не заре€строванi в житловому
пРимiщеннi (булинку), але фактично проживаютъ у ньому без укладеного
ДОГоВору наЙму (оренди) житла, у разi, коли вони с внутрiшньо перемiщеними
ОСОбами. У такому випадку склад домогосподарства деклару€тъся заявником
пiд час звернення за призначенням житловоТ субсидii;

10) Доходи членiв домогосподарства, якi заресстрованi в житловому
ПРИмiщеннi (будинку), аJIе фактично за даною адресою не проживають, в
СУкУпниЙ дохiд домогосподарства не враховуються. Рiшення KoMicii в такому
випадку приймасться з урахуванням норм щодо розмiру отриманих ними
Доходiв та п9ребування за кордоном, i не може поширюватися на членiв ciM'T
осiб iз складу домогосподарства;

11) С кiлъка роздiлених особових paxyHKiB, для призначення житловоi
СУбСидii склад кожного iз таких домогосподарств визначаеться за рiшенням
KoMicii на пiдставi акта обстеження матерiально-побутових умов
домогосподарства. Пр, цъому до складу рiзних домогосподарств }1 межах
ОДНОГО ЖИТлОВоГо примiщення (булинку) не можуть входити члени однiсТ ciM'i;

|2) ДиТячим будинкам сiмейного типу (з моменту Тх створення) та
прийомним сiм'ям, а також сiм'ям (KpiM багатодiтних сiмей), у яких не менше
РОКУ ПРОЖИВаЮТЬ ТРое i бiльше дiтеЙ, враховуючи тих, над якими встановлено
ОПiКУ чи пiклування, виходячи з кiлькостi дiтей, якi фактично проживають у
ЖИТЛОВОМУ примiщеннi (булинку), з урахуванням дiтей, якi не заре€строванi в
ньому;

13) Житлова субсидiя за рiшенням KoMicii може бути призначена у випадках,
Не ПеРедбачених Порядком. Фiнансування таких субсидiй здiйснюстъся за
рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв;

14) визначення кiлькостi членiв домогосподарства, на яких rтризначасться
ЖИТЛОВа СУбсидiя, на пiдставi акта обстеження матерiально-побутових умов
ДОМОГОСПОДаРСТВа, у разi неподання органами мiсцевого самоврядування або
уповноваженими ними органами вiдомостей про склад заресстрованих у
ЖИТЛОВОМУ примirценнi осiб у визначенi строки, а також вiдсутностi таких
вiдомостей;

15) У Разi, коли протягом З0 кшrендарних днiв пiсля отримання повiдомленш{
ПРО НеОбхiднiсть виправлення помилки заявник не вчинив дiй щодо fi
виправлення таlабо не подав документи, структурний пiдроздiл з питанъ
соцiального захисту населення приймас рiшення про вiдмову у призначеннi
ЖИТЛОВОТ СУбСидii, про що iнформуе заявника в порядку. Зазначений строк
може бути продовжено за рiшенням koMicii з причин, визнаних Комiсiсю
ПоВоЖНИМИ;

16) громадяни, що перебувають у складних життевих обставинах, не змогли
звернутисЯ за призначеннlIМ житловоi субсидiТ протягом двох мiсяцiв вiд
початкУ опаJIювального (неопалювалпъного) сезону, житлова субсидiя може
бути призначена з початку сезону (arre не ранiше дня виникнення права на
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житлову субсидiю) за рiшенням KoMiciT у разi, коли таке звернення надiйшло в
будь-який мiсяцъ до закiнчення сезону;

17) з lточатку огIЕIJIювального (неопа,тюв€UIьного) сезону, якщо громадянин
документально пiдтвердив сплату заборгованостi або уклав до.оъiр про ii
реструктуризацiю, або оскаржив наявнiстъ заборгованостi в судовому 11орядку в
строк понад два мiсяцi з дати отримання повiдомлення про вiдЙову в
призначеннi житловоТ субсидii на наступний сезон;

18) для внутрiшнъо перемiщених осiб житлова субсидiя на оплату житлово-
комуналъниХ послуг, витраТ на управлiннЯ багатокВартирниМ будинком
призначасться за рiшенням KoMiciT з мiсяця звернення до кiнця опuLлювz}JIьного
сезону.

7. За рiшенняМ KoMicii наданirЯ ранiше призначеноТ житловоi субсидii
приIIиня€ться за поданням структурного пiдроздiлу з питанъ соцlalJlьного
ЗаХИСТУ НаСеЛеННЯ, УПРаВИТеЛiВ, Об'еДНання, виконавцiв комун€Lльних послуг у
разi, коли:

1) домогосподарству припинено надання житлово-комунальноi послуги
(послуг) внаслiдок того, що громадянин мае заборговu"i.r" за житлово-
комунальнi послуги;

2) громадянин не виконуе зобов'язання за договором про реструктуризацiю
заборгованостi з оплати житлово-комунальних послуг;

з) У заявi таlабо декларацii громадянин зазначив недостовiрнi данi, Що
вплинуло на встановлення права на житлову субсидiю або визначення 1l

розмiрУ на сУМУ, щО rlеревищуС 10 неоподатковуваних MiHiMyMiB доходiв
громадян на денъ rrризначення житловоi субсидiТ;

4) громадянин не повiдомив структурному пiдроздiлу з питань соцiального
захисту населенIUI про обставини змiни складу заре€строваних (фактично
проживаючих) у житловому примiщеннi (будинку) осiб, складу сiй'i члена
домогосподарства, перелiку отримуваних житлово-комунzLтьних послуг, умов ix
надання, протягом З0 ка;rенДаРНIlD( днiв з дня ik виникнення;

5) пiд час вибiркового обстеження матерiально-побутових умов
домогосподарства державним соцiальним iнспектором виявлено ознаки
порушення норм законодавства щодо призначення житловоi субсидiт, якi
вплинули на IIраво призначсння житловоТ субсидii або визначення iT розмiру на
СУМУ, яка перевиЩУе 10 неоподатковуваних MiHiMyMiB доходiв громадян на день
призначення житловоi субсидii;

6) виниКненнЯ обставин, протягом строку призначення житловоi субсидiТ за
рiшенням KoMicii у випадках, зазначених у пiдпунктi З пункту 1 цього
положення, фiзична особа - пiдприсмець, доходи якот пiд час призначеннrI
житловоi субсидii були такими, що зазначенi в абзацах Другому - четвертому
ПiДryНКТУ 3 ПУНКТУ 1 цЬОгО Положення, не сплатить единий соцiалъний *a.оо
чи сплатить його в розмiрi, меншому нiж мiнiмальний, за будь-який мiсяць
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протягом строку призначення житловоI субсид]^i, а також особа, що працюе за
трудовим договором, доходи якоi пiд час rrризначенIul житловоi субсидii були
такими, tцо з€Lзначенi в абзацах другому - четвертому пiдпункту З гryнкту 1

цъого ПоложеннrI, припинить дiю такого договору за iнiцiативою працiвника
(cTaTTi З8 i З9 Кодексу законiв гrро працю Украiни), за угодою cTopiH (пункт 1

частини першоТ cTaTTi 36 Кодексу законiв про працю Украiни), } зв'язку iз
закiнченням строку (пункт 2 частини першоi cTaTTi 36 Кодексу законiв про
працю УкраТни) або вiдмовою вiд продовження роботи у зв'язку iз змiною
iстотних умов працi (пункт б частини першоТ cTaTTi 36 Кодексу законiв про
працю Украiни) в будь-який мiсяцъ протягом строку призначенIuI житловоТ
субсидiТ, керiвник структурного гriдроздiлу з питань соцiального захисry
населення протягом трьох робочих днiв з дня отримання iнформачii вiд органiв
Пенсiйного фонду УкраТни вносить на розгляд KoMicii подання щодо скасування

рiшення KoMicii про призначення житловоi субсидii такому домогосlтодарству i
tIовернення коштiв виплаченоТ житловоi субсидii до державного бюджету.

8. Комiсiя з питань призначення населенню пiльг та житлових субсидiй:
1) розглядае пiдготовленi заяви громадян з питань наданнrI пiльг за

адресою фактичного мiсця проживання на оrrлату житлово-ком},н€Lлъних
послуг, послуг зв'язку, придбання скрапленого гшу, твердого та рiдкого
пiчного побутового паJIива;

2) приймае рiшеннrl щодо надання пiлъг за адресою фактичного мiсця
проживання. У разi змiни мiсця проживання пiльговик або його законний
представник повинен письмово повiдомити про це управлiння соцiального
з ахисту нас елення районноТ державноi адмiнi страчii;

З) приймае рiшення про припинення наданIuI пiльг за адресою
зареестрованого мiсця проживання з оплати житлово-комунальних послуг,
послуг зв'язку, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного
побутового пztJIива з дня подання заяви громадянином) який мае право на
пiльги.

9. За кожною розглянутою заявою Комiсiя приймае рiшення, змiст заяви
та рiшення вiдповiдно неi стисло викладаються в протоколi засiданняl KoMiciT.
Протокол пiдписуеться головою та секретарем KoMicii, якщо член KoMicii не
згодний з прийнятим рiшенням, BiH мае право викласти свою дуIuку письмово
та додати до протоколу.

10. На розгляд KoMicii подастъс я заява громадянина, який мае право на
пiлъги з обгрунтованими поясненнями причин неможливостi використовувати
сво€ право на пiльги за заре€строваним мiсцем цроживання, а також документ,
що пiдтверджу€ факт rтроживання за вiдповiдною адресою.
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11. Щля забезпечення об'ективного, неупередженого i всебiчного розгляду
справи Комiсiя може запропонувати заявнику подати додатковi документи, що

не передбаченi, але необхiднi для прийняття рiшення,

12. Пiд час розглЯДу пи,ганъ про надання пiльг за адресою фаttтичного
мiсця rrрожива"rr, ,ur"ник (за бажанням) може бути присутнiй на KoMiciT при

роr.п"дi справи. У випадку вiдмови вiд надання пiлъг за фактичним мiсцем

проживання зазначаютъся мотиви вiдмови та надаютъся роз'ясненltя порядку

оскарження з наступним писъмовим гtовiдомленням у 5-денний TepMiH,

1з. Рiшення лро надання ttiлъг за адресою фактичного мiсця проживанIuI

зберiгаютъся у справах одержувачiв пiльг. Згiдно з цими рiшеннями вiддiл

перЪонiфiкованого облiку управлiння соцiального захисту населення районноТ

д.р*uu"от адмiнiстрачii вносить змiни в облiкову картку пiлъговика.

14. Рiшення KoMiciT про надання пiльг за адресоЮ фактичногО мiсцЯ

проживання чи про вiдмову може бути оскаржено до органу виконавчот влади

вищого рiвня або до судУ.

15. Рiшення про надання пiльг за адресою фактичного мiсця проживанrrя

надаютъся заявнику для подальшого звернення до пiдгrрисмств, а в окремих

випадках надсилаютъся до пiдприсмств, шо надають послуги.

16. Рiшення про призначення пiльг та житлових субоидiй у
випlезазначених випадках приймаютъся на пiдставi обстеження матерiально-

побутових умов проживання ciM'T, яка звернулась за призначенням рiзних
видiв допомоги.

17. РiшеНня KoMiciT с праВомiрнимИ, у разi коли за нього проголосуваJIи

бiльше половини ii членiв, присутнiх на засiданнi.

18. Комiсiя може давати доручення вiддiлу адресних соцiальних виплат.

державному соцiальному iнспекторlч управлiння соцiального захист},

,ruЪ.п.rr"" районноТ державнОТ адмiнiстрацiТ щодо перевiрки достовiрносr,i

поданоТ заявниками iнформацiТ для призначення пiльг та житлових субсидiй.

Началъник управлiння соцiалъного
захисту населення

районноТ державноТ адмiнiстрачiТ Ганна ГАВРИЛЕНко


