
      ПРОЕКТ 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про  внесення  змін  до розпорядження  
голови районної  державної адміністрації   
від  15 серпня 2016 року № 252 

Керуючись статтями 6, 23, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів України                   

від 27 квітня 2018 року № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету  

Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови 

Кабінету  Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022»: 

1. Внести до розпорядження голови районної державної адміністрації                   

від 15 серпня 2016 року № 252 «Про затвердження Положення про комісію 

Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області з розгляду 

спірних питань, що виникають при призначенні населенню житлових субсидій, 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та пільг»,  

зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у 

Харківській області 07 вересня 2016 року за № 20/1504, зміни, що додаються. 

 
       2. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування. 
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       3. Юридичному сектору апарату Богодухівської районної державної 

адміністрації Харківської області (Н.МАКАРЕНКО) забезпечити подання цього  

розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального 

управління юстиції у Харківській області в установленому законодавством 

порядку. 

 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Богодухівської районної державної адміністрації 
Харківської області  В. ЗИРЯНОВУ.   

 
 
 
 

Голова районної  
державної адміністрації      В. ШАРОВ 

 
 

Аркуш погодження додається 



                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                  Розпорядження голови Богодухівської 
                                                                   районної державної адміністрації 
                                                                   Харківської області 
 ___ ______   2018 року № ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Зміни до  Положення  

про комісію Богодухівської районної державної адміністрації Харківської 

області з розгляду спірних питань, що виникають при призначенні 

населенню житлових субсидій, державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям та пільг 

 
 

Пункт 1 розділу ІІ Положення про комісію Богодухівської районної 

державної адміністрації Харківської області з розгляду спірних питань, що 

виникають при призначенні населенню житлових субсидій, державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та пільг викласти в такій 

редакції: 

 

«1.1. Виходячи з конкретних обставин комісія на підставі акта обстеження 

матеріально-побутових умов домогосподарства визначає право на призначення 

субсидій як виняток, у наступних випадках: 



непрацездатні непрацюючі особи, які проживають самі, мають 

понаднормову площу житла. Комісія має право призначити житлову субсидію 

на загальну площу житла з урахуванням понаднормової площі, яка не може 

перевищувати більш як на 30 відсотків соціальну норму житла, розраховану 

для домогосподарства; 

будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу 

домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає 

державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім 

мопеда). При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно 

чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань 

соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на 

придбання автомобіля; 

у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є 

особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який 

враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді: 

1) за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні 

доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або 
 

 

2) 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 

3) 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;  

будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу 

домогосподарства здійснив купівлю (іншим законним способом набув право 

власності) на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб 



(механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або 

оплатив (одноразово) послуги на суму, яка перевищує 50 тис.грн.; 

отримано інформацію про прострочену понад два місяці заборгованість з 

оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої 

перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 

отримано інформацію про наявність у домогосподарства, що одержувало 

субсидію у попередньому опалювальному (неопалювальному) сезоні, 

простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов’язкової частки 

платежу за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої 

перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 

від органів Пенсійного фонду України отримано інформацію про несплату 

фізичною особою-підприємцем (якій субсидію було призначено рішенням 

комісії та яка відноситься до категорії осіб, що взагалі не мають доходів, або їх 

дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, та/або вони не 

сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в розмірі, не меншому ніж мінімальний), єдиного соціального 

внеску чи сплату його в розмірі, меншому ніж мінімальний, за будь-який 

місяць протягом строку призначення житлової субсидії; 

від органів Пенсійного фонду України отримано інформацію про те, що 

особа, яка працює за трудовим договором (якій субсидію було призначено 

рішенням комісії та яка відноситься до категорії осіб, що взагалі не мають 

доходів, або їх дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, та/або 

вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в розмірі, не меншому ніж мінімальний), припинила дію такого 

договору за ініціативою працівника, за угодою сторін, у зв’язку із закінченням 

строку або відмовою від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов 

праці; 

члени домогосподарства не зареєстровані в житловому приміщенні 

(будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору найму 



(оренди) житла у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні 

послуги; 

індивідуальні забудовники проживають у будинках, які не прийняті в 

експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні 

послуги; 

члени домогосподарства не зареєстровані в житловому приміщенні 

(будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму 

(оренди) житла у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами; 

кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства 

є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому 

приміщенні (будинку); 

в житловому приміщенні (будинку) є кілька розділених особових рахунків 

(при цьому до складу різних домогосподарств у межах одного житлового 

приміщення (будинку) не можуть входити члени однієї сім’ї); 

до складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу 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, входять діти, які не зареєстровані в 

житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому проживають - під час 

призначення житлової субсидії на цих дітей розраховуються соціальні норми 

житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування; 

визначення сукупного доходу домогосподарства: 

1) якщо у складі домогосподарства є особи, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, в окремих випадках в розрахунок сукупного доходу 

домогосподарства включається середньомісячний дохід таких осіб у розмірі 

одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом 

на кінець періоду, за який враховуються доходи; 

2) якщо у складі домогосподарства є особи, які належать до визначених 

комісією інших категорій громадян, зокрема таких, що надають соціальні 



послуги, в окремих випадках в розрахунок сукупного доходу домогосподарства 

включається середньомісячний дохід таких осіб у розмірі фактично отриманих 

такими особами доходів; 

громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли 

звернутися за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців від 

початку опалювального (неопалювального) сезону - житлова субсидія може 

бути призначена з початку сезону (але не раніше з дня виникнення права на 

житлову субсидію) у разі, коли таке звернення надійшло в будь-який місяць до 

закінчення сезону; 

отримано інформацію про наявність заборгованості із оплати обов’язкової 

частки платежу за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 

20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян - житлову субсидію може 

бути призначено з початку сезону, якщо питання погашення заборгованості 

(укладення договору реструктуризації, оскарження наявності заборгованості в 

судовому порядку) вирішено у термін, що перевищує два місяці з дати 

отримання повідомлення про відмову в призначенні субсидії на наступний 

сезон. 

 

1.2. Якщо заяву щодо отримання коштів невикористаної житлової субсидії 

для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг з постачання та 

розподілу природного газу та постачання та розподілу електричної енергії для 

індивідуального опалення, що не перевищує вартості 100 куб. метрів 

природного газу або 150 кВт/г електричної енергії не було подано одержувачем 

субсидії до 1 вересня поточного року, строк подання заяви може бути 

продовжений до 1 листопада поточного календарного року. 

 

1.3. Виходячи з конкретних обставин комісія за поданням структурного 

підрозділу з питань соціального захисту населення, управителів, об’єднання, 

виконавців комунальних послуг приймає рішення про припинення надання 

раніше призначеної субсидії у разі, коли: 



домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги 

(послуг) внаслідок того, що громадянин має заборгованість із сплати 

обов’язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, встановлену 

йому під час призначення житлової субсидії і загальна сума якої 

перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день 

припинення надання такої послуги (послуг); 

громадянин має заборгованість із сплати обов’язкової частки 

внеску/платежу об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним 

будинком, встановлену йому під час призначення житлової субсидії і загальна 

сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день 

внесення подання об’єднанням; 

у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що 

вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її 

розміру на суму, яка перевищує 10 неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян на день призначення житлової субсидії (житлову субсидію після 

подання нових заяви та декларації може бути призначено лише на наступний 

опалювальний (неопалювальний) сезон чи поновлено протягом сезону її 

призначення виключно за рішенням комісії); 

громадянин не повідомив структурному підрозділу з питань соціального 

захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової 

субсидії, зокрема: 

1) зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів 

домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа - членів 

домогосподарства, які фактично проживають в житловому приміщенні 

(будинку)), їх соціального статусу; 

2) зміни у складі сім’ї члена домогосподарства; 

3) зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх 

надання; 



4) зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком; 

5) зміну управителя, виконавця комунальних послуг, створення 

об’єднання; 

6) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу 

домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає 

державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім 

мопеда); 

7) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу 

домогосподарства здійснив купівлю (іншим законним способом набув право 

власності) на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб 

(механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або 

оплатив (одноразово) послуги на суму, яка перевищує 50 тис.грн.; 

виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, 

зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення 

(будинок), іншу місцевість, у разі смерті одинокої особи (житлову субсидію 

після подання нових заяви та декларації може бути призначено лише на 

наступний опалювальний (неопалювальний) сезон чи поновлено протягом 

сезону її призначення за рішенням комісії); 

під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов 

домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки 

порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які 

вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру на 

суму, яка перевищує 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день 

призначення житлової субсидії (житлову субсидію після подання нових заяви 

та декларації може бути призначено лише на наступний опалювальний 

(неопалювальний) сезон чи поновлено протягом сезону її призначення за 

рішенням комісії); 



від органів Пенсійного фонду України отримано інформацію про несплату 

фізичною особою-підприємцем (якій субсидію було призначено рішенням 

комісії та яка відноситься до категорії осіб, що взагалі не мають доходів, або їх 

дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, та/або вони не 

сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в розмірі, не меншому ніж мінімальний), єдиного соціального 

внеску або сплату його в розмірі, меншому ніж мінімальний (житлову субсидію 

після подання нових заяви та декларації може бути призначено лише на 

наступний опалювальний (неопалювальний) сезон за рішенням комісії); 

від органів Пенсійного фонду України отримано інформацію про те, що 

особа, яка працює за трудовим договором (якій субсидію було призначено 

рішенням комісії та яка відноситься до категорії осіб, що взагалі не мають 

доходів, або їх дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, та/або 

вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в розмірі, не меншому ніж мінімальний), припинила дію такого 

договору за ініціативою працівника, за угодою сторін, у зв’язку із закінченням 

строку або відмовою від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов 

праці (житлову субсидію після подання нових заяви та декларації може бути 

призначено лише на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон за 

рішенням комісії); 

громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся із заявою про 

припинення її надання.». 
 

 
Керівник апарату 
Богодухівської районної  
державної адміністрації                                                                        І. РОЗТЯГАЙ                        
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