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Вiдповiдrтс до За"конiв УкраТт*иl кПро плiсцевi ще;ржавнi адшtiнiстрацiТя,
{iПpo ДерЖавЕу co{дiaJlbj-Iy дспiэм(-rгу Id;tлOзабезпеченим сiм'яь4)>, кПlэо
Забезпечення ýрав i свсбод вцугрiш{нь{J перемiщених 0сiб}, {1оря:lку
ПРИЗнаЧення i влаплатtл дцсlрiкавнtiТ соцiаiшноТ допопцсlги ма.позабезпечеFIi{;\л
сiм'яN{. затвердженогtr ilос,ганоЕоlо tl"aбiнeTy N{iHicTpiB УкраiЪи вiд 24.а2"2а$3
Jdg 250, Полохtення про порялfiк гIi]и:jна.{{енI{я ,гч! нада.ння населеЕ{нrо субоилii'r
для вiд[пкодуЕаЕня .BLITIiiL_I] на сflла|}/ }китлOво*кOtrtушаль]{их Iтослуг, п,ридбання
СКрапленог0 газу, тверilогrJ га ;li;qtcoi,c, глirtного шобутовоr,о пaJtrl{Ba,
ЗатВеРДЖенСГс пo{]Tat{oвclrc Кабiнету }ч4iнiс,грiв УкраiЪи вiд 21.10.tr995 N9 g4E"

rtРltЙнявши д{) -увагi4 к"цOi]отаrl}iя F;аtIаJiьника Каttд'янка*Бузького вiддiлення
Управлiння викOнавчоi' пvll;etcrliT tФоlлду у _;Тьвiвоькiй rrбластi вiд 0i.02.2[}18
Ns 51-02:

l. Ствсlрити ксшдit;ilо х!о пррlзначоFп}iю державн(lТ соцiа-гrьнOТ допомOг}I
ма-гiозабезпечецл{м сiм'яN,t, дер;т,.аlзнt}i J.лоtlсэмсlги сiм'ям з дiтьми, надання
{-{аСеЛеНню с5,бсидiЙ для I}iJ{rшлltlдrп.R;1I-{нfl ij{{TiJ;lT цаt оiIJTary }fiитJлово-кOмуFIальних
ГiOслУГ Та }{аliаI!ня гiiлr,г rосiоцевt]rо i дернtавнOго значення. в тому чис;тi зя

$закти.rнит,л tilriсltl,э,lа 1.1i}}t_ }ltr{ва{{Е.я гiiлt,lJ,Ol]T,lкit, гiриз}-{аченtlя (вiднов;rенr+sr)
СОщiагrьних jiи,i.ljlt}T вччцlirilаьс, liepo,r,lilщeHLIIvi ocoeiaM 1. ск.rадi зг,iднсл з /Iсlдатко]чr,

2, За-гвср;llл,гlт {lопо;,к;;н;rя ill]Ф Kо}..tifiiю tlо призцаченню дrэртсавноТ
С.ОЦiаJтьноТ д,о;тозлслгi{ &{il,]trO j;tfiе::гti.".iет;лзlд *iьl'яtll, д,€р}каЕноТ допоN{с}ги сirt'.ям з

i



дliтьми, надаFjня tiвсел(jtl]],{) с,l,б:rrд.I"] l],Jя ]ri.lшI}:одування витрат на ОltЛаТУ

}:{итлово-коь{}tlзjlllнIl}i ;lOcjI\/,- ::а г::ilда]]н,1 _]Ii-rьг мiсцевого i державного
значення, в том\/ чиr".]i зit с.а:iтl.tчнсп,t N{ic]_IeM проживання пiльгОвиКа"

ItризначеннЯ (вiдновлеrзн:t; (]{]l,ia.]li:,Hиx i]iIплат внутрiшньо перемiщенI4е{

с,собам, шо додасться
З. _Еваriiат,и таl(и}.,Iи, :_tILl втl]атилI,{ чиtrrлiсть розпорядженНя ГОЛOВИ

Iiам'янка-Бi;зл,.<оi райдlс:1l;кадrълiаil;трil-r,;iТ Bi;t 20.03.2015 JYq 87/02-08/15 <Про

с,твореннЯ KiliviiciT п,_i l1РLtзНlltiе}irlЛО державноТ соцiальноТ допомOгr{
llfu'tозабеЗПЕ.IеlllrМ ,;iм';tшt" .ЦЭ'ii)f; nвtr{Oi' догt(lмOги сiм'ям з дiтьми, надання

ttаселенНю ';убсIJДiй для 1]]ДlШI'С; it B;tF]ii'{ lJldT;)lл на f,плату }кIIтлово-комуна,цьних
ItосJlуг Та ]'-iаДаЕНr, lti.l.tl,г ]lic,l.B,rг,] iдеря,:iвiiог() значення, R тому чис;ri за

фактичним iиic]]eшl i,lp().{iиitiilн.T:, iii.iьгtrвика)) та вiд 25.а2.2016 ]V9 73102-08/16,

2,0 .а7 .2016 дЪ 
",2:э 

lr2-L\8t , (, .

4. Ко викOItа| няI] рt]зп,])я,цiкiэння покласти на KepiBHrTKa

апараry

Голова

!Т Л" Височанську.

B.I. Кирилич
l,'r



;1 lлlп,эtс

l1{, рL]зilорядjке ння голови район ноТ

i [r7;а.зноТ a,lN,L hic грацiТ
l,, ], Р2 "Lюrп,,tэ?р _ 2018 рок1,
:l _ zТ_Г[о}!dПу-" г

с р"лАд
копдiсiТ п0 ЁтрЕ.dзflаtlr*t{li:Iк) JI8[_,1ь;д,1,,*r,rл сзпiiал:""lс,-t l,{е.тrrrмогll малозабезлеченипа

сiм'ямч деа,}жj:tеа(}Т ,.I{Jп,г,i6Oги ..:i ,,t' -il l ., i,li,g,+,Mt{. tl.t,даi*ня на(}еленню с_чбсидiй для
lзИшrкодчвiltiнfl I}и;,рr;,I }i,i Oii.]xiil i Kt jt-lr]Rl;r-кt,i,яу{rlл,ь*rих пOслуг та надання гсiль;'
ксiецевогсr i,lцеlэх;;.влл8г,0 ::i}la:rit]}{_rt]i]r i.l ,jol,tl Li}riс;l l з:-r tр:tктичним шriсrцем гtрOжиВаНня

fЕiлы,OFзиь,.,а. шlэиi:jlitit,lIенlii!{ {}ii,: i{llв,ъ,.:ння} t Brlia.llbHиx виплffт внуТРilrлньО
ll"n ч iri к Hll,u c,t ш( а гл

L
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Зцq цдЦщ i_:qlrцr :ц."Jцýgёэ_рДц,ерж а,цмiнiстраrдiТ, секретар 1соещцL__]
l

1 Il:- ettrl к,аlьлiе :'i:

Bipa Степанiв:+а i _r,правлiнн".:|.. соцiазьного захi.lстч т{а.селетJ[lя

Козак l ttачапьнilк вiддiлу пепсонitРiкованOго облiку пiльговикiв
Наталiя Мико,паТвна | управ;лiнттгl ссlцiа;rьного захисту населення

l-
i р аи,д еFя{аде{iнlt,|раi{li

--j

...l
7rт.л Епп лtм J lKpaB*rlb i.tирскrор эайонного l:eHTp1, сошiалпьних служб д.пя ciM'T. 

I

{Jлександра ]{.црgцLлцз__цЦý,]цg м,,цодi райдерrкQдlriФ
fiякir,irl,.t

Iванна Ми;rай;тtвна i

}l ap'ян Володиtдир{]в}4ч iг|:зi}с],{*щ]Т з iIравоохорOннр{h{и органами, мобiлiзацiЙноТ та
обсронriоТ робсти. :lал_лобiгання та вияtsJIення корутцiТ

Щовгани.т
i i.,.llap ату i]аидержадмlцlсIрqщ 11

i itиректо;l ii,аь,t'янка*Бvзi,коi районноТ фi-шiТ Львiвськогtl

Марiя IBaH]BHa l ilэ,эмаriялr (сервiсний цеi:тр) управлiння обслlтовування

. з, 
jlbBi.]ц':igэu,_** ,iФзg:r_tц.t ,д

СагzLн j ллачальн1.1к &лам'янка.-ýъдьл,:ого вiддiлення управлiння ]

Ярослав Зiновiйовir.r аиконав"тtl'i лирекцiТ сРенду соцiального страхра*r*я i

;: ] о iTlH-,z;,, з 1ilo[ :l ч I-хеЙдер)|iацrиiнiстрlrцi l. го:rова lloMiciT

friерiвник ari;lp,;tI"/ [,air.i*;:i*,:a,}lMir:,ic, гBlli] любов Височанська

Кlттиtlеt:,ъ
Тетяна tr;зан'tвна

у,

з;1{],iIдIi1-]r{к кfруочого спраtsап,Iи, начальник вiддi-lrу
l)tjг],ii.ji:illir;-:,.,tрзiэлца Iii,rrol,tl забезшеrленI]я Еикояавrlого

t{оt{ё:lli"^ Еу=,ч{,0ц,зу9цц9_цздцL9е_9I9д9!q}__,]



.:i,'r'I ВЕРД}tL,НО
l !i Зl iOPirД}КеНFlЯi\{ ГОЛОВИ

}]i I:1l }IIHoT дер)i(авноТ аднtiнiстраr]iТ
l,iз ,, !J_>> чl,/ёr/L0,7<э ,2018 рокуjfi vзJ://2-/о2- о37/1

l [d'iJ$фiKEF{Hя
про Koe{ieiro по {} ц)}{з:ý&чiеЕ. ýкФ rý*ржа Е ýtъТ ссrцiальноТ дOпомоги

малозабезý}ечеыим еittс'япя, ff*рiж*.fri*FiФТ л{}шl}lлGгlд сiм'яR{ з дiтьми, наданНя
населеннIG еуб{:идiI"t ц.rя вiдtллкол.ytsаннfl BpIT,p,aT на оплату житJIово-

ксмунальних itýФслf,уг та Еада*Iпя гgi;ъьг ь+iскtевого i державного значення9 В

l тому числi зе фа}fi,ичн}dрЕ Mici_ieM шро}кив8нrяя пiльговика, призначення
(вiдновлення) ЁOЁdiальн?tх tзиЁI;эflт внутрirшньо перемiщеним особам

1, Загальнi tлоло;кення

tr .1 . Комiсiя l{o }T]}?iзl{ai]c:Hi-{Kэ дерх(авноi соцiальноТ допомоги
малозабезпечениlи сiN4'ям,, леtr}}iаi;ноi доuоьтогrr сiм'ям з дiтьми, FIадання
населенню субслrлiй дlтя в;iцr;rкод_vвilння витрат i{a оrrлату житлов_о-комунальних
послуг т,а надання tтi;тьг пtiсцст,i,эr,з i ,тержа,пнс}г,э значення, в тоN{у числi за

фактичним мiсцем про}киЕаFtlr:т iTi.:tb,{]B}1}.a, ]]рi4значення (вiдновлення) соцiальних
виIIлат внутрiшныl пеglетчtirпенlrл,з эr:оiirlрl {да.тi - Комiсiя) створена з метою
призначення державнсТ colli;a_TbT+c. .i {J t,._ \f t}г}[ l, i лtлзirбезпеtlеним сiм'ям, дер}кавноТ
доftомоги сiм'ям з,цiтьп,rи, j-j;tJl,tьlFI_}l i-l&0t,_lit]Ё{Hpo c;yflclr:iiй для вiдшrксдуваFIня витрат
на оплату житлоtsФ-ксь,I}/FIеrJI]],г{их itc.JJjy], га надilннrt гtiльг lr,tiсцевого i державного
значення, в т,о&{},чис,лi за, фактI.tчнипt Micrlefut fiрOн{иЕitння пiльговика, шризначення
(вiдновзтення) соц i ыIьних 1] II J iл ат внутiз i шr ньо гl ерешлiцlеним особам -

|.2" Комiс:iя cTBoij1}{)cl,bcя рOзпорядrtIс,нЕIяI\{ голови Кам'янка-БузькоТ

райдержадмiнiоrрацiТ, яклt:lt затв*р,ц}!iуt]ться 1I0рсона-пьний склад та rlорядок rr

роботи.

i.3. У своТй дiяльнос,гi }lсмiсiя керу€ться }"он,этитуцiсю УкраiЪи, законами
УкраiЪи, указами }11lезидеlзт,а- Укlзаiн!.{" пOстаtiФвами Кабiнету IV{iHicTpiB УкраiЪи,
наказами MiHicTepcTB, 1]1{l,{ IГсл,,tоэн*Ilням т1,?, iншrимlл законодавчими 

*та

нормативн}lми актам}-{, t]JO [}е},1/л,1,1iл ь ,.1 ;Itlc{,Iti! t }, вrii]псrвiднiй сферi.

"l. {_}енсэвgзi зitвдання R.oшricii

2.i. Основни}лl{ завданнями КгlмiсiТ с:

2.1.tr . Здiйr-ненrш коFilгролii] за. дOтриýrанl{ям вимог спрощеного tlорядку при
надtаннi }китлOвик субсикiй" tтi"rьг. iltrlр{зFlачеrтнi ,:ощiаlьних допомог;

2.|.2,, Вlтрi,rшсrrн,я сг;iрьi}{},l ]лtr{г&н}," якi ]]i{никсlк)ть, при наданнi житлOвих
суС:сид,iй, шl;rь_г T,i} iI[}изначtэьiъii соцл;jлt н,их дOfi(_лт\{{,}г l.лiiK грOмадянами та 0ектФрорI
призначенFIя дOг{Gм{lr]i,t i кtllигiенс:iз.лiiТ у,llравлiнiтя с:оrliального захисту населенt-{я

Кам' ян ка-Бузькоi, р ай онноТ д epжa,i}tt ilT ад,п,л i ttT с:т р ат l iT.
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2.|.З. Розг;lяд trодаriit-!i iIрс} п,ftrjlзj]fiчеI]нй (Llilцrlовлення) або про вiдмов"v У
призна.леннi (вiднов,пеннi} пHy,T1;it;lrrыl гlерепiiIценипл особам виплати пенСiЙ
(uдомiсячнсго довiчного t,рGшоЕо,-о утi:]!1манвя), д,эвiчних державних стипеНДiЙ,
ycix видiв ооцiальнсlТ догlоплоги 1,t кtlмпенсацiй, матерiального забезпечеННЯ,

надання соцiа-шьних }-}ослуI,, сl.чбсидiiт т,а пiльг.

2.1.4. Аналiз та внесення прогlозицiлi щодсl вдосконiLпення наланнЯ

населенню житлоlзr.ш субс:идiй, соцiатьних пiльг та допоN4ог.

2.1.5. Аirа"lriз LrTaHy та ксOрдинацiТ рtэботи мiж сектором приЗначенН,я

догIомоги i кrэмпенк:ацiй .irtрав'riнriя соцiачьнOго захисry населення Кам'янКа-
БузькоТ районно[ державноТ адплiнiстраuiТ. вiддiлом персонiфiкованого облiКУ
,,iliльговикiв управлiння cotlicllti,Hoгo захI.Iстy на.сеJiення Кам'янка-БузькоТ районнОТ
державноТ адм lH icTparrii' та iцr_-;rн iзац. i я м п надаF:а т]ами посJIуг.

2.2. Ком'iсiя мас праЕо дозволцти лризначити :житлову субсидiю, соцiальнУ

допомогу та пiльги як в[I}lягок. i}iлlir:ння trtr,о IIризначення (не призначення)
житлових субсидiй, соtliаtьних .j]c,tIoMOr та гtiltьг гtриймаеться на пiдставi акта

обстеження матеlэiальнсr-пtrб},тоtsик yI\ICIt] ciM;'T i гtерег;rяда€т,ься у рqзi змiни скJIаДУ

осiб, заре€строваних } l,aкofi4y прлtтчrirценнi, працевлашту,вання iаких осiб абО

виникнення в них iнших д}керел дсэходtiв. Форма акта обстеження MaTepia_llbHoJ'

побугових умов затвердяtусться Мiнсоцполiтиltи.

3. I1ризначеfIня житлових субсидii

3.1. Виходячи з конкретних обставин, що склаJ]i,иQяу ciM'i, яка звертаеться За

призначенням субсидiТ, К"tlмiоiяr прlлймас рiшення про призначення (rrе

призначення) субсидiТ у ви,lадкак:

1) у непрацездатнItх осiб, щс) Fрil)i(лIвают,ь сапцi" H€uIBHa понаднормова ПлоЩа

житла;

2) у разi, коли буль-хто i-* заре€строtsанIIх у житловому примiщеннi
(будинку) осiб, (осiб, якi фактr,rчнi} пI,)оживають) яким нараховуеться плата За

житлово-комуна;lьнi шосл\iги, протягом |2 мiсяцiв гtеред зверненняМ "За
призначенням сз,бсидiТ (призначенням субсидiТ без звернення) здiйснив купiвлю
земельноТ дiлянки, квартирII (булинку), автомобiля, транспортного засобу

.(механiзму), будiвельних плаrгерiалiв. iнших ToBapiB довгострокового вжитку тощо
або оплатив пOс.пуги (однорlttлзово) з булiвництва, ремонту квартири (будинку) або
автомобiля, транспOртного засобу (механiзму), телефонного (в тому чиСлi
мобiльного) зв'язк1, тощо, кlliпл нсит.]Iово-комунальких послуг у межах соцiальноТ
норми житла та соцiа;tьнlлх ноlэм;лтивiв кор}{стувilння житлово-комунальниМи
послугами та медичЕих Il(_..}r].пуг" шO}з'яза.них iз :lабе:tгlеченням жи,гтедiяльностi, на
суму, яка на дату K;nrrriB.TTi (tlirлати) перевr,liцуе 50 тис. гривень;
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З) ос:обам. якi tie зар{эсс,трч;вitt+i, але фактично fiроживають у житЛоВОlvlУ

гrримirценr+i (буллллзку) rrа шiдiотавi д{}гOtsOру найму (оренди) житлц нараховусТЬСя
плата за житлсвO-кOмунilJIьнi гlсlслугля;

4) iндивiдуальниi\{ зtт(:irrz-{гlвгli,{к:,}ь{" Г_iудиньri як}Di не прийнятi в експлУатацiю,
нараховустьOя п.шз,'Tа за xtI{,I,"l al Ес}- к,}\, }, :j B, i,.H i пс ( лчгl4.

3.2" Комiсi_я визначtii] tiiJ{ькlс,:ъ л;сiб для розрахунк), субсидii У ВиПаДКаХ,

коли:

1) кiлькiсгь факгtiчнr} liр0}1{1rва-юъ{их заре€строваних у ЖиТЛОВОМУ

шрлlмilцеНнi (булr.rЧк:lr) ociii l] Iviei{пlоtc, нiж кiдt Кiсть заре€строваних у таком)/

будинкч (примirшеннi) oci6. яtKi факт:ачнi} у HbоI\4y lIроживають.

Г[iд час прэиl?няття 1:,irшснг, i;pCI ll}эизначенltя (не призначення) сУбСИДiЙ, У
та,ких випадк_а,*( F,pax[}B\/€l,ilс}{ Hfi.,.i.liHi,;T,b ztoKyMeHTiB, лцо пiдтверджуIотЬ ТиМЧаССВУ

вiдоутнiсть осiб з titrIсла lаi)есстFоtsаliих (/iсвi,цttr,t, що пiдтвердхсУЮТЬ МiСЦе

перебування особрt на то,р}dт,ФрiТ iнi:лlзi эдмiнiс,т,ратI{I}нс-територiачьноТ одинlrЦi У
зв'язк;tr з роб*тотс. ,{iKr,Bap,fl{l,я. l{авr{анням, д.овгOтривалим вiдрядженням.
вiцбува.нн_ям ]IокаFiа.i{ня, lioriцciK ;{Ё* {lfiлат-у }itйiтлOЕO-комУналВних ПосЛУГ ts

iнлшом.y житлOtsсп,lу пртаtz,ii..i,эвнi {бy.rlrHK:y)" ак,гI{ обс,геження матеРiальНО''
побутових у]\{ов дсiI{OГосj_:(},1i],Ёс,i-в, оt,:л;тtтднсi,Т. сi.пl;)ськоi ради, акти ЖиТлОВО-

експлуатацiйних органiзаl;iй Tiplэ фlлк.rrтчнtэ гIрс]жиl]аючих ооiб, договори оренди
житла в iншrому нlасгii)" \/ pa:;i вiдг}тнос,li ;.локументiв, що пiд'тверджУЮТЬ

тимчасOву вiдсу"гглiсть ociб з T{llcJ{a заресстроваЕ{Ltх, рiшення прийьласться На

пiдставi aKTiB обuтс:ження пtа,-герiаlьлтсl*побутових yIy{OB домогосподарства.

На пiдставi приiiнятог* рirпсння. пiлпрiлемс,гва - виробники (виконавui
житлово-кOм)/нff_г[ьних п(){-:j1}/г не t{аjэахов.Yють пJIату за шослуги на осiб, якi
заресOтрованi, аJIе ile прож:иЕtаьотъ y:.Kl{T.rloвoм;l примilтtеннi (булинкУ);

2) особи" шо заресстрованi },жI4тпi}воN{у пpимirценнi (будинку) та сплачУlOТЬ

за }ки,гJIовс-к0l\4уЕ{iL.Iь Hi iro *;т,уг ri на Fозд i п eHi оссз бов i рах)iнки.

PirTreHHя ýрФ гtр!{з}iill{r)l{вя l н..] г ри }tia tеrrня) приймасться, вИхОДЯЧ% З

кiлькос:тi заресстр{эЕ9itних tlc;,(i, я:,t,i {_,п. ii|.чуЁФть :за ]]ослуги на TaKi рахУнКИ Та

призначаеться с}i(реh4о за эоздiлл.;нi{Iil{и оссбсьиь{и рахунками на пiдставi аКТа

, 
об стеження матер iEJl LlFi о- пtl бу т с lti,i я t/biФ i-з дOтч{ о г.)с ilодарства;

З) вiдсутнi вiдrэvrсlстi про 0клалц зар*сстрованих у }китловому приN{iЩенlli
(буцишку) ociб"

Рiiлення гjрt, tIрI{зна[{ення {не призначення) приймасться, вихOДяЧИ З

lсiлькостi осiб, зi}зýаIхеi{ttк ,1 ltекll&раl.цiТ fiрс} цOх{-}дгт i витрати осiб, на пiдставi актУ

о(iстеrкення мслr,е р ifi..jl t,H (]-{I {.; бу ] о ви к :/е,{ 0ý дOJ\,Iс} г{) с гlсдарства'

4} дитяllиld бyllltHK;tM ciъaei;tfiot-E} т,иг,), {з MoI\4eHTy Ik ствсlрення} Та

гrрийоп,lнлаL4 сi}д'ям, l] такf,}:+d t];M'5;и {крiм.Сiагагсцi,ггтих сiмей), у, яклtх не \,{eнille
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року шроживакfть"iрос i Сiiльrше l_iiT,eit, враховую!{I4 тик, над якими встаноВЛенО

oпiкy оrи пiклJ-ва,;]r{я. субсlr;цiя ML]иdc буl* розра-кова}Iа виходячи з кiльксlстi дiтей,
як:i фактично IIрс}живаfi]ть ,у )I;jа,глtjвOь{у примiшеннi (6улинку), З УРаХУВаННЯМ
дiтей, якi не з;,iресстроваtti в }{ъL}му, на пiдставi акту обстеження матерiа.ПЬНО*

побутових умов лцо}vlФг{f сп G lii}ptTвa "

3.З. Комiсiя прийм;lЁ_ prt{Jel]H"p; {!р0 врах:/Rання фактичних розмiрiв ДОХОДiВ

пiд час призначення субсрlдii" д.llя-т-]LlIilх KaTeгopiit громадян, що досягли 18-ти

рiчного BiKy oTaHoId на п(]чатOп: rэерiоду, за який враховуЮТЬСя ДОХОДI,1, Та

середньомiсячний сl,кl,пнийL цсхlд яKpli}:. пденttlий lзiд прOя{иТКОВОГО MiHiMYMY,

встановленого д,лrl пpfi.I{Clt,lttHId1- cuoili 0та}-{[ м на KiHetlb перiоду. за який

враховуються дOходr4.

Вказане рirзlення не 1ис}ке b.il,Tt гtрийь,я глlм стосOвно oci6, якi пРотягОМ

зЕLзначеного перiолу отриIлtllвilJlрl хоча l5 один iз вr.lдiв доходiв: пенсiТ, СтИПеНДiТ,

допомоги при народ;кеняi {.усинtэвленнii дитиЕ1l, доilомоги по доглядy За ДиТинОЮ

д0 дOсягнення нею эрирiчtlог,о BiKy- доfiомФги особам з iнвалiднiстю з диТИнСТВа

та дiтям з iнвалiДнiстю- д()шOмогit :]с дсглЯД:{ за оообами з iнва-гriднiстю I та II
групИ внаслiдrrК полгкlчноl,с ро:JJL;aдУ. дOшомогiд особам, якi не l4ають права на

пeHcito, та осс:бам з iнBalilцTiclпcl, i;сilс|могIt пс_л бе:iробiттю або особа не ДОСЯПlа
Х 8-ти рi.rного BiK.y.

З.4" Комiсiя tiрийtvtас рi,лtенliя гiр0 вракуi]iJнlrя ,riд час призначення с3zбСИДiЙ

серодньОмiсячногО cyK}TT}iого дФхФцЧ аа piBжi одногО прожиткОвого MiHiMyMlz

встанOtsленогO дJIя прstltrезitатни)< lэt:iСi, lro лос;iгjЕи i8-ти рiчного BiKy станоМ На

IIочаток перiоду, за який ij]]a:{cвy}o,i,bi]я дохOди, llсобам, у яких вiдсУтНi бУЛЬ-ЯКi

доходи i якi пtrлояtивають )v ,iп{ яil. tt_: ] ,_]}1,i,Еi}4",ли;;) _1 складних життевих обстаВИНаХ.

З.5. Комiсiя пlзиймаt: рilлtlннii прrэ I]ри:iFiаL{ення (не призначення) сУбсидiТ

гроN4адянам, якi гiеiэебуваtоть :/ citJla.lнi{x життеIlрtх обставинах та не змоглiа

свOсчасно звернутись за *!]рlзначення1\{ субсидiТ - з "цня tsиникнення вiдповiДногО
права, ыIe не бiльшrе нiж за шrisть ялiс:яцiв цо звернеL]ня за призначенням сУбсидiЙ.

Вiдповiдне рiшlенrтя :_tlltайьпаст,-'ся на пiдотавi акry обстеження матерiальтТо-

побрових умФв дtсмогOOп(} i{iilэt]твfi ,

3.6. Копдiсiя гтрlrйtп,rас рiiшеlлi{я прс гlризначення субсидiТ на наступниЙ СТРОК

з дати закiнчення дiТ пошередньоТ сrч,бсилiТ, у разi в]4никнення простроченоТ ПонаД

два. мiсяцi заборгс,вансtl,гi :_?. ФII;lа,г}t ]llл{т.iiово*кс}{}i}{альних послуг, якLцо ЗаяВнИкоМ

повiдомлено ilро yкладе}ir-,lr{ ,EL'гci}cp", ,Tlrtr рес:рук.т}ризашiю заборгованоСтi абО

док}мент€Lпьне пiдтвс:рлlitfi l i}{:{ iтlэt, Ti q- _,-l] l ii J з/,

ВiдповiДне 1эiшонШя iлрlлтiiмаt]'tr,эСfl :}Li HaяEJ}iOcTi поваrкt{I4х гIричин на пiдстав,i

акту обстеження MaTOplaлbi{o*Ilotf,v,],{)B{.{}, 7моts д{)NltэгоспOдарства"

3.7. Рiшення KoMic:iT про ilр}iзнff.{tеrтня субrlилiТ iтереглядасться 1z раЗi:
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1) змiни склад:/ оеiб.. якl зapfict]T,i]{,Baнi ({l;:к,j,ично проживають) у жLIтЛоВОМУ

примiщеннi (будинкч);

2) якщо будь-хт:о iз::t;].рсf,]стр,.]]:]аi{klк у }кигIсвоN{у примiщеннi (булинкУ) ООiб

(осiб, якi фактичн-з г{р{_л}ки.Е;з}Dть;" якr{м Е{аражовуеться плата за жИТлОВО-

KoMyHElJIbHi послуги, г{ро]]яг0м j2 ь.{i,;яцiЕ llер€д зверненням за призначеннЯМ
субсидiТ (призначенням с;rбсилiТ без звернення) здiйснrrв купiвлю земельноТ

дiлянки, квартирИ (булиr:ку), автоп,tо{Iiпя" траЕrспOртного засобу (механiзму),

будiвельних ъ,tатерiаuiв, ittшзрtх з:ова-рiв довгостроковOго вжитку або оплатив

послуги (одноразсlво) з б;,z;:iiвниuтва" peмr-tнly квартири (будинку) або автомОбiЛЯ,

транспортногсt засOб,l, (мех;ал-tiзьц.r)" теле4iонногс} (в т,оплу числi мобiльного) зв'ЯЗКУ,

KgliM жи,тлово*ко}лунальни:{ по;луj \" ъ4е)ках cotlia;TbнoT норми )tитла та соЦiаЛЬНИХ

нормативiв кориот}iвання х(Iri,.,Iсв{]-ь.оfo{чнаJ{ьнi,{F,tи г{ослуГаМИ Та МеДИчнИХ послУГ,

пов'язаних iз забезпе.ленFiяп{ }i{riгi,C]iiяJlbHocTi. Hil суму, яка на датУ кУпiвлi
(оплати) перевиlлус 50 ,гис,, грr{веIIь.

З.8" У разi вiдсутглсс,r,i зьliri ]]сз;]ахуЕOк субсидiТ на насryпний пеРiОД

здiйснrосться без повтоj]нс; сl ilF[I}'lн-i,т,,.я ;эirriер:r,:я lсоп,IiсiТ.

;'1

З.9. Комiсiя N{оже глрлrймат,;а рiiшення rцодсl призначення субсидiЙ У,

випадках, не передбаченrlх циl,,{ 1*lолокення_и. <Diнансування таких сУбСИДiй

здiйснюсться за рахунок коtлтiв мiсi_цевик бкlдrкетiв,

,1, Призначеннfl держаRноi сощЁальноТ допомOги та надання пiльг на опЛа'гУ
жil!,rJЕовФ_кФь{ý,i t]iальнIi.х поелуг

4.1. Комiсiяt розгlтяда(] }/ ксжно1\4у KoHKpeTHoNt} випадку причини прийняття
(неприйняття) рirriення прс} j].tllк]tiеliня ,]о Сдиtiого дtержавног0 автOматизованОГО

ресстру осiб, якi мають п[il;з.Еt0 Hir пi-чьгр,,, на пiд,]тавi акту обстеження фактиЧноГО
плiсця гlроживан}iя"

4.2 Комiсiя пtrrиймаt: рiше,iлt.я }lpФ надання пiльг на оплату житлово-
коп.{унальних послуг ,тs. 11l){] fipll1[-[l.{Heiii-]я яа,]ilння tтiльг за фактичниМ мiСЦеМ

прOживання пiльговIl ка.

4.З. Копдiсiя гlelleBiplяlt: нilявьliстт, F;снкретнш{, {fбставин, що склалися У Сiпл'Т,

/{ля призначення дер}каЕн(lr соцiылылоТ l]огtоL,loги малозабезпеченим сiм'ям та
сiм'ям з дiтьми _ч випадкаl:) к:O"rIи:

1) працездатнi членj4 aiM'i не прещ}с}ють, не служать, не навчаються За

денною форпtою, навчанпя }, зi,л.fiJlьнflосвiтнiх. поофесiйно*технiчних, вишИХ

наЕчаJIьних заклалах {-]V piBrl,,l *.кЁ)е.цитаiдiТ шро"гягом тръох мiсяцiв, що передУЮТъ

плiсяцю звернення за прIlзнilч*r.iliяt_д ]tjр_яяавноТ t;ощi;ulьноТ дrэпоlttоги (крirrл осiб, яКi

l] yстанOвлсном_y псlрядк1, tзt,r:зэ;з.Hi бе:зроСiiтнипята та за iнформацiсю цеНТРiВ
зайнятостi не псiруп]Yкjть ,3;t(3F,сj:ц;i3(,гirl| тlрЕ ,lаiнягiсть I}Jолс сг{рияння оtsСсму

fiращевлаIпт}ъанн}с; осiб яiкi ,].itз""it.{/:itюTJэ ?а дirьпци дс дOсяГI{е}iНЯ НИМИ

трирiчного вiкy або за ziiтычtlт як.i iлсlil1_1е,'i.,кл,з,ь _],,)г.iяд}/ ilротягом ча.е!э вИЗнаЧеноГС)
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у медичноп,{у виснOt]ку лiкар;ьiсо-К{)НС}liЬтатиЕноТ KoMioiT, але не бiльше нiж до

досягнення ниý{и шеетиiii,{цоI,гJ *iKy:, о*iб, якi дог.пядають за особами з

iнва-liiлнiстто l груци або Jiз,l,r,qи :, i'{},i{].,l:i,{HilJTl,c ElKоM д0 18 poКiB, за i особами з

iнвалiднiстю trLpyrnr ]]H;],(]"T1.{L}K il,]ti.xi,.iнOт,o 1.оliладу, а також за особами, якi

досягли 80-рiчного BiK-y; фi:llt,лтих tl,.;i{-i. я;ti нада,<эть соцiальнi послуги);

2) пiд час) вибiрксэвоiе,, rз,бст*}*.еtlня чlатерiачьно-побуТовиХ умоВ oiM'T

з'ясованО, що сitь;'я мае до}lатковi /лхсерепrr для iснування, не зазначенi у декларацiТ

прс} дохОди та майнсl (злжtа }, найМ *бо пр*t дY житл{ового примiщення (будинку)

або йогО частин},i; Фдi.{Н ,-{I4 KjJi},Ka ,-{леitiтЗ ciM'T праЦюIOтЬ без оформлення ,грудових

вiдносин у встанtiI}ЛеНOМ'у rlоряrtку; luо;кливiсть 0тримання доходу вiд утримання

жудоби, птицi. iнlлих Ttsapi,]I{; до)iii{ r;iд наролн!,н прOмислiв, викOристання наявнOТ

'сiльськогоOпола}]с:l,коТ технiъiи. ваtiтажноi &{ашиар1, мiкроавтобуса тощо);

З) особи, якi в.хо,дJiТЕ, Д,о скJlаду ciM'T, гtрO^iягом 12 мiсяцiв перед зверненням

за }{аданНям соцiаЛьноi,цотtСlл{i)ГИ здii]снtiлИ кл,,rтiвлtс земельноТ дiлянки, квартири

(булинкУ), автомОбiл.t, ТР?ii]OПi)РГ]::О,'С З;lt06,/ (r,,о>,аlriзму), будiвельних матерiа,riв,

iнших ToBapiB довгострсl1{.:)всILх в"д]lт{\' тOшIО ;",ýtЭ 0ПЛ3ТИЛИ ПОСЛУГИ З НаВЧаЕНЯ,

будiвницrui, 1r.r*oнTv квар,гиrи (гiу II,tF{ii\./) або автсlплобiля, трансп9ртного засобу

(Йеханiзму), iелефснного qB ,г*эму Ч;4слt tис;бiльстогсл) зв'язку тощо (KpiM житлово-,

комуналЬних i-iослуг, у N{е}Fiax нори оftо_/,dиванЕя та мсдичних послуг, гtов'язаних iз

забезпеченняп,l життсдiя.lтьностi} в cyMi, яка на час зверцення перевищус 10-кратну

величину прожиткOвсlгсl MiHib{Jiмy лJ{я с;ь,|'Т;

4) у власiлс,стi ч.lq ECIлоl:{i}{}ri малозабезпеченоТ ciM'T с друга кRартира

(бущиноК) за __.,,моВи, ЦО ЗЁГз{Jlt,Нfl, i:lлоtца житла поревищуе 21 кв. метр FIa одноl-о

чJiена ciM'T та дсд?lткоВо j 0.,5 кв. Iчiет,рэ не сiм'ю, чи бiльше одного автомобiля,

транспортногс} засаб1, (мехагri зьа5,),

4.4" Рiшенt+я ПР{ii iiри:.наL[еFiня iнe гliзlазнаrчення) державнОТ соцiаrrьноt

допсмоги маriозабез]lеЧеГii.}.{ сiм'яи Tii cilnt':tT,{ з 21iтьми за наявниХ обставиН
,приймаеться на ттiдс,гавi аr,,l1, rбс,тtjii,€iIГ,.d магеiэiальнtl-побутових умов ciM'T якЩо]

1) у склалi *iьц'i е occlija, з iг.вал,днiс"irо; 
р

2) у rчлалозабезпеченiйl багат,одiтнiй сiпд'Т виxовуються трос або бiльше дiтей
BiKoM до 18 poKiB (якrцо дiттт iiавчаються за ценнOю формою навчання у
,загальнОосвiтнiх, а, TaKCJiK праt]iесiiilто-технiчнI,t};, tsиlцих навчаJIьних закладах I-IV

рiвнЯ акредитацiТ, а,че Н€ ДOjВПI* нirк до д{}сягнення ними 23 poKiB);

З) ЕIеN4ояIл],Iвлстъ ОЛ'Р]4N/iilНця ýуль-яких дж(ерел для iЬнуваннЯ, пов'язана З

триваJrOЮ хворобоrtэ с}дI{lэг(} а.бrэ Ki;lbtt*x ,s.шенiв ciTvT'T.

4.4. trХрl.лзначена Д,еР}ф(;1Вl{а i,]0i{i:]"]lЁ,i{a дOго}l0га може бути призначена без

зNIеншеннЯ РСlЗЛ,liР,ч c:otli;i-ilotTо'l ,1tlгл1.1ьtоi,п: до :i|_} rзi;trооткiв у разi невикориста}Iня

сiм'еЮ м{:)жлиtsOr.;т*й знах,{.,дяit)Ня;j ]tt]];lтi{{_}ьи}л дiкерел д"rlя iснlrвання у зв'язку з

важким и жит"] l]в 1,1]чl и с} б i,:1,;а лi и t,;]th,{ i{,
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5. ПризНаченнЯ (вiдновлення) соtдiальних виплат внутрiшньо перемiщеним
особам

5.i. Г{риЗначення (вiп.нсlg,лgrrrr1 соtiiальних виплат внутрiшньо

перемiщениьц tэсобам здiйсн[OстьOя Комiсiсю на вiдставi розгляду подання про

.rp"."u".r"" (вiдновлення) або ilpo вiдмсlву у призначеннi (вiдновленнi)

внутрiшньо переIчtiщенип,l rlcoбi*n{ ]]}{{iлати гiенсiй (riiомiсячного довi,+ног,о

грошовог0 утримання), Jlrлвiчнlо: ilержiавних ст,ипендiй, yoix видiв соцiальноТ

допомогИ та компенсацii'л, тлат*рizuтьi-t,лго забезпечення, надання соцiальних

,ro"nyr, субсидiй ,га tтiль;, д.о .sKl}i0 ;:io,ЦflСl]ЬОя акт обстеження матерiально-

побlтових умов ciM'T-

;,,| 5.2. ГIоданЕя пгlо црIlзi{аченrrя {вi;-цiов.шеlтня} або пво вiдмову у гtризначеннi

(вiдновленнi) вiдповiдноТ соцiатьiгоТ виIIлагi.t розглядастъся протягом ш'яти

робочих днiв з дня отримагiня таког0 подання"

5.З. За i}езульlга.rаI\4ll рсзгляд-у подання з урахуванням акта обстеження

матерiа_шЬно-побl,товl{х YIv{()B cimt'T приймасться рiшення про призначеFIня

(вiдновлення) або про вiдvlову у прi4:rна-ченнi iвiдновленнi) соцiа_гlьнот виплати з

моментУ припинеЕня tsип.jliIги, В ,r,,*У числi ., ypu"vuun*r"* iнфорi,лаlliТ про стаFI..

ФшансуВання та випла.тIrI9 що {]пр},tjlю/(нюсlься на офiцiйному веб-сайтt

Мiнсоцполiтики або iнши"r, oprabliB" rцо зл,iйснюють соцiальнi Rиплати,

, 5.4.Пiсля прийнятl,я рiшеltня тrFо призЕачення (вiдновлення) а.бо про

вiдмову у призначеннi {вi,цн,lв;lенrr1) ciluifu.lb},iqlT вI{I1лати не пiзнiше наступного

робочого днЯ комiсiЯ На/jСИПа€ lt(,шiк_] такого рirшення органовi, щ0 здiйснюе

соцiальнi виплатIt та струк,гчрном}/ :.iiдрllздiлу з пtITaHb соцiального захисry.

i 5.5. Пiдставою вiдмови у признаr{еннi (вiдновlrеннi) ооцiальноТ виплатlt с

вiдсутнiсть внlтрiшньо перемiшенот особи за фактичним мiсцем

проживання/перебування, зазr{аченим у заявi пр0 призначення (вiдновлення)

,соцiальноТ виплати.

б. IIорядок роботи KoMicii

6.1. Комiсiя створюстьоя у склал.i:

голови;

. заступника голоRи;

вlдповlдilJlьного сек}rетiiря ;

членiв KoMiciT"

6.2. Склад KoMiciT затверджуеться
БузькоТ районноТ державн()Т адмiнiстраrдiТ

рOзпOрядженням гL)лOви 1{а.м'янка*

за пOданням }-IачfuчьнI,{ка ушравллнняr
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соцi€lльногО захис,тУ }ti],сiэ.]IенiIя },lам'ан,ка-Бузькоi районноТ державноТ

адмiнiстрацiТ.

6.3. Ifurени KoMiciT прlriiлtаrоIь Y{аilтъ у з;,rс;iданнях без права замiни.

6.4. За вiдсуr.ностi г.олсlви KoMicii, а також у разi неможливостi виконання

нипц своТх обов'язкiв, його повноваЖення здiйснюс :,tаст)дIник голови KoMiciT,

6.5. оснtlвнсЮ органiзаr(iйнон_-l формою ддiяльноотi KoMicii е засiдання, якi

проводяТься У разi пtrтребl,t, a-,te не рiдшrе нiж один раз на мiсяць"

6.б. Засiдання KoMiciT е праýоцСtчt{иNI, якtцо на ньому присутнi не менш як

2iЗ членiв вiд загальноТ Ki"r-tbKclcTi скJiад}, KoMiciT,

6.7. Коплiсiя У h4еяtаl}. r;BocT компетенuiТ прrrймас рiшення та органlзовус 1х

виконання.

6.8. Рiшення KclMiciT оtРсрrл.'тяiJ'ilэr-:'i у виr.lядi llротокоЛiв, пiдпиСаниХ yciMa

чJIенамИ KoMiciT. Рiшrення KoMicii прий.'ластъся вiдкритим голосуванням простоIо

бiльшiстЮ голосiВ.rленiВ КоrrдiсiТ, rrрисуiнiХ на засiданнi. .р

б.9. У разi рiвного розпсдiлу голосiв вирiша-lrьним € голос головуючого на

засiданнi KoMiciT.

6.10. Комiсiя ма€ правl3 вiдмовити в наданнi житловоТ субсидiТ, призна,lеннi

державнот ссlцiальнот дс,,гrllмоги мало:забезпеченим сiм'ям, вiдновленнi або

.rp"a*ru.raHHi соцiальних в]4I1лат внутрiшrньо Iтеремiшенипл особапд, обrрунтувавши

вiдмову щодо кожного заutвниl-iа.

6.11. Рiшення KoMic:i,i црс вiдlмtэву Мо;}ке бути оскаржене заявникоN4 в

порядку, передбаченOму чlt нts"I IM ilali сЧ0,Iавс твDи "

6.12. Органiзацiйн;: :lабезr;еченця :l jяльltостt KoMiciT здiйонюстъся
Кам'янка-БузькоТуправлiнням соцiальнсtt,о за}исту

райдержадмlнlстрац1 1.

ilав]{)дення


