
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 21.02.2019 № 77 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження складу комісії з питань призначення субсидії, державної 

допомоги та включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, 

що мають право на пільги та затвердження положення про комісію 

 

 У зв’язку зі змінами у законодавстві та з метою посилення соціального 

захисту малозахищених верств населення, відповідно до п.5, 7, 8, 9 та 22 

Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, п.10 абз.7 та 

п.17 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, п. 2 Положення про Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги, керуючись ст. 40 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити склад комісії з питань призначення субсидій, державної 

допомоги та включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, 

що мають право на пільги (далі - комісія) (додаток 1).  

2. Затвердити положення про комісію (додаток 2). 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 

14.11.2012 № 566 „Про затвердження складу комісії з питань призначення 

субсидії, державної допомоги та включення до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги та затвердження 

положення про комісію”. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

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

населення  (Лукомська Т.Е.).  

 

 

Міський голова              В.О. Войцехівський 
 

Лукомська 53320 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від 21.02.2019 № 77  
 

 

 

Склад 

комісії з питань призначення субсидії, державної допомоги 

та включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру 

осіб, що мають право на пільги 

 

 

Голова комісії – перший заступник міського голови; 

Заступник голови комісії – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Секретар комісії – начальник відділу грошових виплат і 

компенсацій управління праці та соціального 

захисту населення 

 

 

Члени комісії: 

 

- Директор центру соціальної допомоги; 

- Директор Золотоніської міськрайонної філії Черкаського обласного центру 

зайнятості (за згодою); 

- Головний економіст відділу по плануванню бюджету та фінансуванню 

установ бюджетної сфери фінансового управління; 

- Головний державний соціальний інспектор управління праці та соціального 

захисту населення; 

- Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій 

населення управління праці та соціального захисту населення; 

- Бухгалтер по квартирній платі ПрАТ „Янтарь” (за згодою). 

 

 

Керуючий справами         О.В.Шакура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

до рішення виконавчого комітету 

від 21.02.2019 № 77 

 

Положення 

про комісію з питань призначення  субсидії, державної допомоги  та включення 

до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на 

пільги 

 

1. Комісія з питань призначення субсидії, державної допомоги та включення до 

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб (далі – комісія), 

утворюється з метою використання наданих місцевим органом виконавчої 

влади прав щодо посилення підтримки соціально-незахищених сімей, виходячи 

з конкретних обставин, що склалися в цих сім'ях. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, указами та розпорядженнями Президента України, центральних 

органів виконавчої влади, голови облдержадміністрації, розпорядженнями 

міського голови, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, а також цим 

Положенням. 

3. Основним завданням комісії є визначення права на призначення субсидії, 

державної допомоги деяким соціально-незахищеним сім'ям та включення до 

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги, 

виходячи з конкретних обставин, що склалися. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань самостійно приймає 

рішення щодо визначення права на призначення субсидій, державної 

допомоги та включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, 

що мають право на пільги , як виняток на підставі: 

        а)  документів, наданих заявником; 

      б) акта обстеження матеріально-побутових умов проживання;  

5.  Комісія має право: 

а) вносити виконавчому комітету та міській раді пропозиції з питань 

удосконалення роботи комісії; 

б) як виняток виносити рішення про призначення субсидії на оплату 

житлово-комунальних послуг та придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива: 

- на загальну або на збільшену понад встановлену норму площу житла ( в 

межах загальної площі житла але не більше чим 30% від соціальної норми) 

непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі; 

- якщо 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); 

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

домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням 

житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив 



купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну 

ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні 

матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-

які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із 

соціальною нормою житла) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права 

власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень; 

- одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому 

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

найму (оренди) житла, або фактично проживають у ньому без укладеного 

договору найму (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними 

особами, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в 

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

послуги; 

- у разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих 

зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів 

домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку); 

- до складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу (з 

моменту їх створення) 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, можуть 

включатися діти, які не зареєстровані в такому житловому приміщенні 

(будинку), але які фактично в ньому проживають; 

- у разі коли 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: 

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

доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або 

нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної 

заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються 

доходи для призначення житлової субсидії; та/або ними або за них не сплачено 

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 

розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у 

періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім 

випадків, коли наявна заборгованість роботодавця із виплати заробітної плати 

та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування за цих осіб).  

Позитивне рішення комісії про призначення житлової субсидії може бути 

прийнято лише у разі, коли такі особи: або інші члени домогосподарства 

надають соціальні послуги, перебувають у місцях позбавлення волі, під 

домашнім арештом, перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних 

тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної 

комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка, є алко- або 

наркозалежними, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної 

комісії закладу охорони здоров’я первинного рівня на підставі довідки 



встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з 

надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебуває на 

диспансерному обліку; 

  - в періоді, за який враховуються доходи, мали суму середньомісячної 

нарахованої заробітної плати менше від розміру мінімальної заробітної плати 

не більш як на 10 відсотків і при цьому єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування сплачено у розмірі, не меншому, ніж 

мінімальний, за всі місяці протягом зазначеного періоду; 

  - на момент призначення житлової субсидії сплачують (за них сплачено) 

єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом 

двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням житлової субсидії 

або сплачують (за них сплачено) єдиний соціальний внесок у розмірі, не 

меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем, в 

якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина. При цьому 

особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію за 

рішенням комісії може бути призначено лише у разі, коли строк дії строкового 

трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова 

субсидія. 

 - за умови відсутності відомостей про склад зареєстрованих у житловому 

приміщенні осіб. 

 - житлова субсидія за рішенням комісії може бути призначена у 

випадках, не передбачених Положенням про призначення субсидії. 

Фінансування таких субсидій здійснюється за рахунок коштів місцевих 

бюджетів. 

в) виносити рішення про припинення раніше призначеної субсидії  за 

поданням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, 

управителів, об’єднання, виконавців комунальних послуг у разі, коли: 

- домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги 

(послуг) внаслідок того, що громадянин має заборгованість за житлово-

комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян на день припинення надання такої послуги 

(послуг); 

- громадянин не виконує зобов’язання за договором про 

реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг; 

- 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 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день 

призначення житлової субсидії. 

г) поновлювати протягом сезону призначення припинену субсидію у 

випадках, зазначених в абзацах четвертому - сьомому пункту 22 Положення 

про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування 

витрат на  оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 



твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848. 

д) як виняток виносити рішення про призначення допомоги  

малозабезпеченим сім'ям, коли у складі сім’ї є інвалід, або  

виховується троє і більше дітей до 18 років (до 23, якщо навчаються за 

денною формою навчання), або неможливість отримання джерел для існування 

пов’язаних з тривалою хворобою: 

- якщо працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не 

служать, не навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, 

професійно-технічних, вищих навчальних закладах І – ІV рівня акредитації 

протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням 

державної соціальної допомоги; 

- якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї 

державним соціальним інспектором з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має 

додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно 

(здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або його частину; працює 

без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; отримує дохід від 

утримання худоби, птиці, інших тварин, дохід від народних промислів, 

використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, 

мікроавтобуса тощо); 

- якщо особи, які входять до складу  малозабезпеченої сім’ї протягом 12-

ти 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 оплатив послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири 

(будинку) або автомобіля, телефонного (в т.ч. мобільного) зв’язку тощо, на 

суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового 

мінімуму для сім’ї; 

-  якщо 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); 

е) призначення соціальної допомоги без зменшення її розміру; 

є)як виняток виносити рішення про включення до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги у випадках 

передбачених чинним законодавством України.  

6. Рішення комісії приймаються більшістю присутніх відкритим голосуванням. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

7. Рішення комісії оформляється протоколом і набирає чинності з моменту його 

підписання. 

 

 

Керуючий справами                                                                                О.В. Шакура  
 


