
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 01.11. 2018 № 352 

                 м. Золотоноша 

 

Про Комісію щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України  

 

 На виконання Порядку виплати грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, або 

учасниками бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов та 

протягом року перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про 

внутрішньо переміщених осіб, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 18.04.2018 № 280, керуючись п.п.2 п.1 ст.34 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Утворити Комісію щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у 

складі: 

 

Голова комісії – перший заступник міського голови; 

Секретар комісії - начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових 

категорій населення УПСЗН; 

 

Члени комісії: 

 

Начальник управління праці та соціального захисту населення; 

Начальник управління економіки; 

Начальник фінансового управління; 

Начальник управління архітектури, регулювання забудови та земельних 
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відносин; 

Начальник управління житлово комунального господарства; 

Голова громадської організації „Золотоніська спілка учасників АТО” (за 

згодою). 

2. До повноважень Комісії входить перевірка: 

- перебування внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, на обліку в базі даних та 

наявності статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини 

першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” або статусу особи з інвалідністю внаслідок війни III групи 

відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 зазначеного Закону; 

- складу сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України; 

- факту проживання за місцем перебування протягом року на обліку в базі 

даних; 

- наявності документів про взяття на квартирний облік внутрішньо 

переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, та членів сім’ї; 

- факту спільного проживання членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, 

яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на 

яких нараховується грошова компенсація; 

- майнових прав на нерухоме майно внутрішньо переміщеної особи та всіх 

членів сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, або факту 

відчуження такого майна протягом попереднього року; 

- прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової 

компенсації; 

- визначення розміру грошової компенсації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Масла О.М. та управління праці та соціального захисту населення 

(Лукомська Т.Е.). 

 

Перший заступник міського голови    О.М. Масло  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукомська 53320  
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