
УКРАЇНА 

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

______________                            № _______________ 

 

Про затвердження Положення про  

комісію з розгляду питань,  

пов’язаних з наданням пільг,  

призначенням житлових субсидій  

та державної соціальної допомоги  

малозабезпеченим сім’ям  

Оболонського району міста Києва 

 

 

  

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 2003 року № 250, Порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року 

№ 389, постанов Кабінету Міністрів України від  29 січня 2003 року № 117 

«Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на 
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пільги», 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 рідкого пічного побутового 

палива», розпорядження Київської міської державної адміністрації                     

від 17 травня 1996 року № 744 «Про впорядкування надання  населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива» 

та з метою вирішення питань, пов’язаних із наданням населенню пільг, 

призначенням житлових субсидій та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям: 

 

 1. Затвердити Положення про комісію з розгляду питань, пов’язаних з  

наданням пільг, призначенням житлових субсидій та державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям Оболонського району міста Києва, що 

додається.  

 

2. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення. 

 

   3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації                          

Блохова С.В. 

 

 

Голова                                                                               Олександр ЦИБУЛЬЩАК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Оболонської  

районної в місті Києві  

державної адміністрації 

________________№ _________ 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з розгляду питань, пов’язаних з наданням пільг, 

призначенням житлових субсидій та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям Оболонського району міста Києва 

 

 

1. Комісія з розгляду питань, пов’язаних з наданням пільг, призначенням 

субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

Оболонського району міста Києва (далі — Комісія) є консультативно-дорадчим 

органом, який створено Оболонською районною в місті Києві державною 

адміністрацією з метою розгляду та оперативного вирішення питань надання 

пільг, призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, що віднесені до компетенції управління праці та 

соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями 
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Кабінету Міністрів України, розпорядженнями виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) та розпорядженнями 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, іншими 

нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

 

 3. Склад Комісії затверджується розпорядженням Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 

 

4. Комісія створюється з працівників структурних підрозділів 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, представників 

підприємств, установ та організацій Оболонського району міста Києва, 

діяльність яких стосується вирішення соціальних проблем. 

 

5. Комісію очолює заступник голови Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, заступником голови 

Комісії є начальник управління праці та соціального захисту населення 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

   

6. Повноваження Комісії: 

 

6.1. Розгляд заяв з питань, пов’язаних з наданням пільг, призначенням 

житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім`ям, віднесених  законодавством до повноважень Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації, в порядку визначеному законодавством 

України.  

 

6.2. Розгляд спірних питань та скарг громадян, які потребують 

виняткового рішення та надання права приймати рішення щодо них управлінню 

праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації в порядку, визначеному законодавством України. 
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6.3. Внесення пропозицій Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації щодо надання пільг, призначення житлових субсидій та державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Оболонського району міста 

Києва, в тому числі в частині виділення коштів для покриття витрат на пільги, 

житлові субсидії та державну соціальну допомогу. 

  

7. Комісія має право: 

 

7.1. Звертатись до відповідних органів державної виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування для одержання в установленому порядку 

інформації, необхідної для виконання покладених на неї завдань.  

 

7.2. Доручати головному державному соціальному інспектору 

Оболонського районного в місті Києві центру соціальних служб для дітей, сім’ї 

та молоді, у порядку передбаченому законодавством, організовувати 

проведення обстежень умов життя заявника, перевірок достовірності наданої 

заявниками інформації та надавати Комісії відповідні акти обстежень та 

перевірок. 

 

7.3. Розглядати пропозиції Оболонського районного в місті Києві центру 

соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді на підставі акта обстеження 

матеріально-побутових умов домогосподарства отримувачів соціальних 

допомог. 

 

7.4. Розглядати заяви, звернення та скарги громадян з питань, які 

відносяться до компетенції Комісії у випадках, передбачених законодавством 

України. 
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7.5. У разі необхідності, запрошувати на засіданя та заслуховувати на них 

пояснення заявників щодо питань, вирішення яких віднесені до повноважень 

Комісії. 

 

7.6. Залучати представників органів державної виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для підготовки 

пропозицій з питань, які відносяться до компетенції Комісії. 

 

8. Для об’єктивного, неупередженого і всебічного розгляду питань, що 

належать до компетенції Комісії, у випадках, передбачених Положенням про 

порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (далі – Положення) 

управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації може запропонувати заявнику подати 

додаткові документи, які не передбачені Положенням, але необхідні для 

розгляду Комісією питань. Заявник має право самостійно подати такі 

документи для розгляду Комісією. 

 

9. Рішення Комісії про надання (відмову в наданні) пільги, призначення 

або відмову в призначенні житлової субсидії або державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям може бути оскаржено заявником до суду в 

установленому порядку. 

 

10. Комісія проводить засідання один раз на місяць, у разі потреби, але не 

більше двох разів на місяць. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо 

на ньому присутні не менше 2/3 загальної кількості членів Комісії. 

 

11. Засідання Комісії проводяться відкрито із запрошенням (при 

необхідності) усіх зацікавлених сторін. 
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12. Рішення Комісії щодо надання (не надання) пільг, призначення (не 

призначення) субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Комісії. 

 

13. На своїх засіданнях Комісія готує пропозиції і рекомендації з питань, 

що належать до її компетенції. Пропозиції і рекомендації Комісії зазначаються 

в протоколі засідання. 

 

14. Окрема думка члена Комісії, який голосував проти прийняття 

рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення Комісії. 

 

15. Рішення Комісії щодо надання права управлінню праці та соціального 

захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

призначати/не призначати пільги, субсидії та державні соціальні допомоги 

малозабезпеченим сім’ям набирає чинності з моменту його підписання та є 

обов’язковим для виконання управлінням праці та соціального захисту 

населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

16. Контроль за діяльністю Комісії здійснює голова Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації. 

 

 

Начальник управління праці та  

соціального захисту населення                                               Олена  КЛЕБАНОВА 

 

 

 

 

 

 

 


