І. Загальні положення

1.

Комісія по розгляду спірних та неврегульованих питань, що

виникають під час призначення населенню державних соціальних допомог,
житлових субсидій та пільг Барвінківської районної державної адміністрації
Харківської області (далі - комісія) створюється розпорядженням голови
Барвінківської районної державної адміністрації.

2.

Головним завданням комісії є розгляд спірних та неврегульованих

питань, що виникають під час призначення населенню державних соціальних
допомог, житлових субсидій та пільг згідно із заявами громадян.

3.

Комісія у межах повноважень, визначених ст. ст. 6, 41 Закону України

«Про місцеві державні адміністрації», 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 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 від 27 квітня 2018 року № 329), постанови Кабінету Міністрів
України від 06 серпня 2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних
стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», Положенням про
Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року №
117,

розглядає спірні та неврегульовані питання згідно із заявами громадян та

приймає рішення, які є підставою для нарахування державних соціальних
допомог, субсидій та пільг чи відмови в їх призначенні.
ІІ. Завдання та повноваження комісії

1.

Основними завданнями комісії є розгляд заяв громадян і прийняття

рішень щодо призначення або відмови у призначенні:
1.1 Виходячи з конкретних обставин, що утворилися в сім’ї, комісія має
право надати дозвіл на призначення субсидій як виняток, у наступних випадках:
непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі на загальну
площу житла з урахуванням понаднормової площі, яка не може перевищувати
більш

як

на

30

відсотків

соціальну

норму

житла,

розраховану

для

домогосподарства. Конкретні розміри загальної площі, на яку призначається
житлова субсидія (з урахуванням понаднормової) зазначається в рішенні комісії;
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);
у працездатної особи відсутній дохід або середньомісячний сукупний дохід
менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати та/або вона не сплатила єдиний
соціальний внесок у мінімальному розмірі (крім тих, хто отримували хоча б один
із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні
(усиновлені) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок
психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,
допомогу по безробіттю);
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),

транспортного засобу (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 (в тому числі понаднормової площі житла) та
соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка
на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб
перевищує 50 тисяч гривень;
отримано інформацію про наявність простроченої понад два місяці
заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління
багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової
субсидії;
отримано інформацію про наявність у домогосподарства, що одержувало
житлову субсидію у попередньому опалювальному (неопалювальному) сезоні,
простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов’язкової частки
платежу за житлово-комунальні послуги, обов’язкової частки внеску/платежу на
оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої
перевищує 20

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

на день

призначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопалювальний)
сезон;
за призначенням субсидії звертається один із членів домогосподарства, які
не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у
ньому на підставі договору найму (оренди) житла, або індивідуальним
забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм
нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
за призначенням субсидії звертається один із членів домогосподарства, які
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;
у

складі

домогосподарства

кількість

фактично

проживаючих

зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів
домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), при цьому
соціальні

норми

житла

та

соціальні

нормативи

житлово-комунального

обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за
даною адресою членів домогосподарства;
в житловому приміщенні (будинку) кілька розділених особових рахунків.
При цьому до складу різних домогосподарств у межах одного житлового
приміщення (будинку) не можуть входити члени однієї сім’ї;
у дитячих будинках сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомним
сім’ям, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року
проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи
піклування, субсидія розраховується, виходячи з кількості дітей, які не
зареєстровані в такому житловому приміщенні (будинку), але які фактично в
ньому проживають. Під час призначення житлової субсидії соціальні норми
житла

та

соціальні

нормативи

житлово-комунального

розраховуються на дітей – членів домогосподарства,

обслуговування

які не зареєстровані в

такому житловому приміщенні (будинку), але які фактично в ньому проживають,
при цьому доходи таких дітей в сукупний дохід домогосподарства не
враховуються;
відсутні відомості про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб,
субсидія розраховується виходячи з кількості членів домогосподарства, на яких
призначається субсидія, на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства;

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 дня виникнення права на житлову
субсидію), коли таке звернення надійшло в будь який місяць до закінчення
сезону;
у складі домогосподарства або у складі сім’ї

навчалися

у загальноосвітніх,

професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації за
денною формою навчання та не були зареєстровані у службі зайнятості
населення як такі, що шукають роботу, протягом трьох місяців, що передують
місяцю звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за
дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми,
що потребують догляду протягом часу, визначеного у

медичному

висновку

лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними
шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і
доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи
або

дітьми-інвалідами

групи внаслідок
80-річного

віком до 18 років,

психічного

віку;

а

розладу,

також

або інвалідами I чи II

або

особами,

фізичних осіб,

які

досягли

які надають соціальні

послуги);
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ним
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найм

фонді,

(співвласник)

особовий

разом

житла

рахунок,

у

житловому

або

в

у

член

житлового

або будь-яка
приміщенні

оренду

житлове

приміщення ( будинок );
уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у

державному

та

громадському

житлово-будівельного
приміщення,

на

зареєстровані
у своєму

кооперативу,
якого

власник

фонді,

(співвласник)

відкрито особовий рахунок,

член

житлового

та особи,

які

разом з ним у житловому приміщенні (будинку), мають

володінні

(чоловіка,

житловому

(користуванні)

неповнолітніх

чи володінні

дітей)

у

(користуванні) дружини

сукупності

більше

ніж

одне житлове приміщення (будинок), загальна площа яких у сумі
перевищує встановлену соціальну норму житла, в межах якої надається субсидія;
уповноважений
державному

власник

та
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житлово-будівельного
приміщення,

(співвласник)

житла,

наймач

житловому
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на якого відкрито особовий

житла
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член
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особи,

зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні (будинку),
у

своєму

володінні

чи

володінні

їх

дружин

у

які
мають

(чоловіків,

неповнолітніх дітей) два або більше транспортних засобів (механізмів), що
підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції. При цьому не
враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах
через органи праці та соціального захисту населення, а також транспортні засоби
вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10
років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації
протягом більш як 15 років з дати випуску;
будь-хто

із

(будинку)

осіб,

послуги,

протягом

зареєстрованих

яким
12
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числі мобільного) зв'язку тощо, крім житлово-комунальних послуг у
межах соціальної
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життєдіяльності,

на
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на
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10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених

При цьому враховується прожитковий мінімум, установлений та

затверджений
мінімум»

відповідно
осіб,
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до
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прожитковий
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і

демографічних груп населення;
під

час

вибіркового

обстеження

матеріально-побутових

умов

домогосподарства державним соціальним інспектором з'ясовано, що будь-хто із
складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб,
нараховується

плата

джерела

існування,

для

за

житлово-комунальні
не

зазначені

у

послуги,

декларації

має
про

яким

додаткові
доходи

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

працює

та
його

без оформлення трудових відносин у встановленому

порядку;

отримує дохід від утримання худоби, птиці, інших тварин,

дохід

від

сільськогосподарської

народних

промислів,

техніки,

вантажної

використання
машини,

наявної

мікроавтобуса

тощо);
за призначенням субсидії звертається інша особа, зареєстрована у
житловому приміщенні ( будинку ), а також індивідуальні забудовники,
будинки яких не прийняті в експлуатацію, але які сплачують вартість
одержуваних житлово-комунальних послуг.
1.2.

Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, як

виняток, за наявності наступних умов:

у складі сім’ї є інвалід;
в 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 І-ІV
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.
Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках
приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка
звернулася за призначенням такої допомоги.
1.3. За наявності обставин, визначених п. 1.2 цього Положення комісія має
право прийняти рішення щодо призначення або відмови у призначенні державної
соціальної допомоги у разі, якщо:
працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не
вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних,
вищих навчальних закладах I-IV рівня 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 законодавства 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
шестирічного

віку; осіб,

які доглядають за

ними

інвалідами I групи

або дітьми-інвалідами віком 18років, або інвалідами II групи

внаслідок

психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних
осіб, які надають соціальні послуги);

під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї
з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не
зазначені в 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 (крім сімей, що
складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами І чи
ІІ групи, та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка понад 0,60 га
(крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім’ї причин не
приносить дохід);
у власності чи володіння 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).

2

Прийняти рішення щодо зменшення соціальної допомоги до 50% її

розміру у разі невикористання сім’єю можливостей знаходження додаткових
джерел для існування.
3. Прийняти рішення щодо призначення соціальної допомоги без
зменшення її розміру у разі подання інформації про відсутність доходів у
працездатних осіб, які включені до складу сім’ї (крім 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 I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років та
особами, які досягли 80-річного віку; осіб, які в установленому порядку визнані
безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавства
про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню), а також якщо
середньомісячний розмір доходів залишається меншим, ніж розмір мінімальної
заробітної плати розмір соціальної

допомоги

поступово

зменшується

при

кожному наступному зверненні за її призначенням відповідно на 20, 20, і 10
відсотків.
4. Здійснювати розгляд питань щодо надання пільг за фактичним місцем
проживання пільговика на підставі поданої заяви та довідки міської (сільської)
ради, яка підтверджує фактичне місце проживання пільговика.
ІІІ. Організація роботи комісії

1.

Склад комісії затверджується розпорядженням голови Барвінківської

районної державної адміністрації Харківської області.

2.

Рішення про призначення або відмову у наданні соціальної допомоги

малозабезпеченим

сім’ям або

субсидії приймається на підставі обстеження

матеріально-побутових умов та виходячи з конкретних обставин, що склалися в
сім’ї.

3. Підготовка матеріалів до розгляду комісії покладається на спеціалістів
управління соціального захисту населення Барвінківської

районної державної

адміністрації Харківської області.

4.

Засідання комісії проводиться в залежності від надходження заяв з

усіма необхідними документами. Термін розгляду заяв – 10 днів.

5.

Засідання комісії вважається дійсним, якщо присутні більше ½ складу

комісії і приймається більшістю присутніх на засіданні, що засвідчується їх
підписами.
6.

Рішення комісії про відмову в призначенні житлових субсидій,

соціальних допомог та пільг за фактичним місцем проживання надається заявнику
у письмовій формі із зазначенням підстав відмови та порядку оскарження
рішення.

Керівник апарату районної
державної адміністрації
Макаровська

Д.С. Сухар

