
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

Відповідно до статей 6, 23, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» (із змінами), Порядку призначення і виплати 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №250                    

(із змінами), Положення про порядок призначення та надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату жилого-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року 

№848 (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 

2014 року №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері 

житлого-комунального обслуговування» (із змінами), постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2015 року №106 «Про удосконалення порядку 

надання житлових субсидій» (із змінами), Положення про Єдиний державний 
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автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року №117                         

(із змінами), пункту 20 Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання 

структурними підрозділами територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 (із змінами), з 

метою розгляду та оперативного вирішення спірних питань, які виникають при 

призначенні житлових субсидій, державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям та пільг: 

 

1. Затвердити 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 (додається). 

 

2. Управлінню соціального захисту населення районної державної 

адміністрації (Жижирій Н.В.) забезпечити подання цього розпорядження на 

державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області в установленому законодавством порядку. 

 

3. Це розпорядження набуває чинності після державної реєстрації з дня 

його опублікування в Богодухівській районній громадсько-політичній газеті 

«Маяк». 

 

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Богодухівської районної державної адміністрації 

Харківської області Зирянову В.В. 

 

Голова районної  

державної адміністрації                                                                В.А.ШАРОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Богодухівської районної 

державної адміністрації 

Харківської області 

________________№ _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

І. Загальні положення 

1. Комісія з розгляду спірних питань, що виникають при призначенні 

населенню житлових субсидій, державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям та пільг (далі - комісія) створюється розпорядженням 

голови Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області за 

принципом безпосереднього підпорядкування. 
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2. Головним завданням комісії є розгляд спірних та неврегульованих 

питань, що виникають під  час призначення населенню житлових субсидій, 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та пільг згідно із 

заявами громадян. 

 

3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, 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 жовтня 1995 року №848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 вересня 1997 року №1050 із змінами та доповненнями), Порядком 

призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім'ям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

24 лютого 2003 року №250 (із змінами), Положенням про Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року №117                       

(із змінами), Переліком соціальних послуг, умов та порядку їх надання 

структурними підрозділами територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 (із змінами) та цим 

Положенням. 

 

ІІ. Повноваження комісії 

 

До повноважень комісії належать: 

1. Розгляд заяв громадян і прийняття рішень щодо права на призначення 

або відмови у праві на призначення житлових субсидій. 
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Виходячи з конкретних обставин комісія визначає право на призначення 

субсидій як виняток, у наступних випадках: 

непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу 

житла. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках 

приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і 

переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, 

працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів; 

коли будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб 

(осіб, що 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, або оплатив 

послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, 

транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) 

зв'язку, 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; 

коли особа, яка звернулася за призначенням субсидії, не зареєстрована, 

але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі 

договору найму (оренди) житла, або індивідуальним забудовникам, будинки 

яких не прийняті в експлуатацію;  

коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому 

приміщенні (будинку) осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому 

приміщенні (будинку) осіб. Під час прийняття рішень в таких випадках 
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враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність 

осіб з числа зареєстрованих (довідки, що підтверджують місце перебування 

особи па території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв'язку з 

роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням 

покарання, довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому 

житловому приміщенні (будинку), акти обстеження матеріально-побутових умов 

домогосподарства селищної, сільської ради про фактично проживаючих осіб, 

договори оренди житла в іншому місці). У разі відсутності документів, що 

підтверджують тимчасову відсутність осіб, рішення приймається на підставі 

актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. 

Якщо особи, зареєстровані у житловому приміщенні (будинку) 

сплачують за житлово-комунальні послуги на розділені особові рахунки, 

субсидія може призначатись окремо за розділеними особовими рахунками, 

виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які сплачують за послуги на такі 

рахунки, за наявності акта обстеження матеріально-побутових умов 

домогосподарства. 

Дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, а також сім'ям 

(крім багатодітних сімей), у яких не менше року проживають троє і більше 

дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку, чи піклування, субсидія 

може бути розрахована виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у 

житловому приміщенні (будинку) з урахуванням дітей, які не зареєстровані в 

ньому за наявності акта обстеження матеріально-побутових умов 

домогосподарства. 

 

У разі коли кількість осіб, зазначених у відомостях про склад 

зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, відрізняється від кількості осіб, 

яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, для призначення 

субсидії використовуються дані, зазначені у відомостях про склад 
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зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. У разі відсутності відомостей про 

склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, комісія приймає рішення 

про призначення субсидії на підставі акта обстеження матеріально-побутових 

умов домогосподарства виходячи з кількості осіб, зазначених у декларації про 

доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. 

Якщо громадяни перебувають у складних життєвих обставинах і не 

змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії, комісія, на підставі 

акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, може 

призначити субсидію з дня виникнення права, але не більше, ніж за шість 

місяців до звернення за призначенням субсидії. 

2. Розгляд заяв громадян і прийняття рішень щодо призначення або 

відмови у призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім'ям, як виняток, коли: 

працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не 

вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, 

вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації протягом трьох місяців, що 

передують місяцю звернення за призначенням державної 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, які 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 І групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за 

інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які 

досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги); 
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під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї 

з'ясовано, що малозабезпечена сім'я  має додаткові джерела для існування, не 

зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового 

приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім'ї працюють 

без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість 

отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від 

народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, 

вантажної машини, мікроавтобуса тощо); 

особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї протягом 12 місяців 

перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю 

земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу 

(механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку 

тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири 

(будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в 

тому числі мобільного) зв'язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у 

межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням 

життєдіяльності) в сумі, 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 21 кв. метр на одного 

члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, 

транспортного засобу (механізму). 

За наявності цих обставин державна соціальна допомога може бути 

призначена за рішенням комісії на підставі акта обстеження матеріально-

побутових умов сім'ї, яка звернулась а призначенням такої допомоги, якщо: 

у складі сім'ї є інвалід; 
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у малозабезпеченій багатодітній сім'ї виховуються троє або більше дітей 

віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання 

у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах 

I-IV 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. 

Комісія здійснює розгляд питань з надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям у разі повторного звернення без зменшення її розміру 

до 50 відсотків (при кожному наступному зверненні за її призначенням 

відповідно на 20, 20 і 10 відсотків) у випадках, якщо: 

повторно подається інформація про відсутність доходів у працездатних 

осіб, які включені до складу сім'ї (крім осіб, які в установленому порядку 

визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушували 

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 

лікувально-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними 

шестирічного віку; громадян, які доглядають за інвалідами І групи або дітьми-

інвалідами віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку); 

середньомісячний розмір доходів залишається меншим ніж розмір 

мінімальної заробітної плати. 

3. Розгляд питань щодо надання пільг за фактичним місцем проживання 

пільговика на підставі поданої заяви та довідки селищної (сільської) ради, яка 

підтверджує фактичне місце проживання пільговика. 
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4. Розгляд питань щодо звільнення від плати за соціальне обслуговування 

(надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома громадян, 

які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. 

III. Організація роботи комісії 

 

1. Комісія утворюється у складі голови, його заступника, членів та 

секретаря. Склад комісії затверджується розпорядженням голови 

Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області. 

2. Організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які 

проводяться у перший та третій четвер щомісячно. 

3. Підготовка матеріалів до розгляду комісії покладається на спеціалістів 

управління соціального захисту населення Богодухівської районної державної 

адміністрації Харківської області. 

4. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше як дві третини загальної кількості її членів. 

5. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, які мають 

обов'язковий характер та приймаються відкритим голосуванням, простою 

більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданнях. 

6. Рішення про призначення або відмову у наданні соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям або субсидії приймається на підставі акта обстеження 

матеріально-побутових умов домогосподарства, форма якого затверджується 

Міністерством соціальної політики України. 

7. Копію рішення по кожному заявнику комісія направляє до управління 
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соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації 

Харківської області. 

 

8. Рішення комісії про відмову в призначенні житлових субсидій, 

соціальної допомоги та пільг за фактичним місцем проживання надається 

заявнику у письмовій формі із зазначенням підстав відмови та порядку 

оскарження рішення. 

 

Керівник апарату районної 

державної адміністрації      Л.М.Іванова 

 
Жижирій 3 30 09 

 


