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кл\,4,яl 1кА-БузькА t)АЙоI I}{А лЕржлI]нл АдN4I[{lстрАцiя

Е} [} з ýl (} ýi я |L ш( ti F,I FI я

Про сплворенllя колоiсii иqоiо розz,чяlу зояв
на вuплапlу zplLиtlBoi компенсацii зtt
н u л е хс н i d"пя о пlр u-u а н ня еrc шц i пр t l-Mi u4 е н ня
dля lellKllx капхеzорiй осiб, якi бpcttttt уч{lспlь
у бойовlж diях на пlерumорii illutttx dермсав,
{l пltlкоJлс членiв ix сi,цей

IJi;trlclBi;lilo /1о Закоrlу УкраТr+и <ГIро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>,
Ilос,ганови Кабiне,гу N4iнiс,грiв УкраТни вiд 2В.03.2018 року Л9214 <Пи,rання
:забезпе,-lенLIя itiиl--цом деяких категорiй осiб, якi брали участь у бойових дiях tlа
'герr,rr'орiТ iHtttиx.,lcp7K?tз. а гзкож ч-,tегlitз Тх сiмей>),,l,а з метою наданItя lli;tьоtзоТ
t'potttoBoi KoMIIerlcalliT /{Jlя rrридlбання жи1ла виtцезазнаLtеним ка.гег.орiям
llacL'.lClltlЯ:

l. Створити комiсiю шодо розгляду заяв на виплату грошовоТ
КОМПеНсацii за належнi дJrя о,I,римаIтня хtилi примirцення для деяких категорiй
ОСiб, lIKi бра.llи участь у бойових дiях на,гериторiТ iнirrих держав, атакож.т;rенiв Тх

ciMt-l:t у складi згiдгtо з додатком.
2. Затвер;tи'ги IIоло>ке]]ня гrро комiсiю щодо розгJIяду заяв EIa виплату

t'potttoBoT комIIенсацii' за на:lежнi дjIя о,гримання >Itилi примirцення дJIя деяких
КаТСГОJliЙ осiб, якi брали участь у бойових дiях на територiТ iнших деря{ав, а
TaKO)ii .tлсitiв Тх сiмей. щ() лодасться.

3. Kotl't'pcl:tb за tjикоi,iаtlIIяNl розrlорялхiелIFIя IIокJIае,ги на засl,уllI;j14ка
I,()JtoFjlr llай/lержа/tмiнiс,граliiТ вi:tповi;tно до розподiлу функцiональних- ,##ftач
о9рffiбВКИВ4с-,)\ь
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rco-1IiciI lltojto l}0.rlJItlil}, .t:trlI] tttl I]tIIlJii1,I,}r i pФl[toB(]i lcolvlдtellcirltiT,]il EIit"It]}lirli;i",111

t},n,[}{iýItixlIlr] иitI.1li ltpпrurillienlIIя illlrI деrIкдIх Krtl,e1-opil"l tlсiб, якi брir;lи учr}с,I,ь y
боч"лtллзttх лiлх tla терпtгtllэiТ illlllltK дерifli:}t]', а,гакOiк.t.гlеrliв iх сiшлеi:r

]астYII}tl.] к l,о"Ilови райдержадмi н i cTpatliT, t,o,,l оtза
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БФрисш]}[ко
Свiтлана N4ихайлiвна

душ кЕвич
lJM и,гро Ана,го;r iй ович

iBгtit

1-IaLIa.IbHl.tir Bi,,l,,li:lr, з IILl,ганl, обс;t1,1,tll]уI]аFIня iHBa-пiiliB,
Bcтepall i в вiйr, u,, n пpaui 1,прав_тlirt t lя соцiальttого :зaxt,,l с,г\,

ц9сlд9_Llц ý9щr9ц
Ll.:lc ll lt lto:bliciT:

R. о. i tar{al bI { Ll кal гз iдд i"ir}, r,r i стобулч BaI l Llя,гаt арх iтсктури

l

HaLI аЛЬни к 1zправ:тi rrня фi HaHciB райдержадмiнi страчiТ

i t,о"rtовtIий бухгал,гер управлiнriя соцiального захисту

llaL{1-1,1i,lIi.lK tзi,:i.l1i.111,irlсррас,r,р\,Ii,I,\,рt4,га iliи,г-]l()tзо-

I( о 1\1 \, t I |l j I ь I l () го t,O с г] одtц] ст в а ра й дс }] /к ttд N I i l i i с т,

t r ро в i;lr t tl ii с l те I ti a:r i с,г rзi:uti.lrу гrpaI]oBoI,o
забс-з tl C.t с I l } 1r{. в,]:1с lr одiТ :J п pitBooxo ро I] I l l l i\l l I

ol] l,tll l aN,{ l.j, обо 1,1o t t t t oT,t,a п,rоб i,l r i заr ti й ноТ робо,ги,
]iliiOOl l,t]нllrl 1,1.t i]r1яt].leII1,Iя KOpVl1Illl аl]ара,г\/

йl j te p;it a,t l,r i H i с,г ll ii ц ii'

liitLiil-iI}lHltii [iап,L'янка-Б\,зькоI,о ytl]]авJlir-rгrя /,lepиtirBHcll'

I,oJl о t]a l,povl aj lc ь Koi' opгal r i заr iiT KItaM' я гr ка-Бузька
районна opt анiзаlliя учасникiв бойових дtiй> (за зr,одiою)t!

i.
lгOлови оргал{lв мlсцевого самоврядування, на територ11
,il(Li.{ tlpo)ii1,1i}il€,iаlrlвIIик (за згодоtо)
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Jdr'rrТ А.С. Ваrшкiвський
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IIilLla.lblI1.1I( r,tt1llrll;tilltIя сотIiа,.lь]lого:]ахис,г\j t]accj]cIIl{r{

Hilce,iieг1 tlrl

IlачаJlьIjик вiддiлrу екоttомiчFIого розвитку i туризму
iлriс,гiэirrtiТ
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полоиtЕння
шро KoMicilo щодо розгляду заяв lIa випfiаry .po-oBoi компенсаЦii За

на.гlеrкнi для отримання жилi примiщення для деяких категорiй ОСiб, ЯКi
брали участь у бойових дiях на територii iнших держав, а такОЖ ЧЛеНiВ ix

сiмей

l . _}itгаль"lti гto.iltlittetl IlrI

l. i, i(,оiriсlя ]цоло рOзг_пяд} зilяв Ili] вип,iату грош:овоТ ксlпtгtеttСаЦil' Зti

Ilil lcjlilti .r-,lЯ or,,,1rnr,,o,'ltrl )liLLli rrllиltittlctllIri /ilJlя /цсякt]х Ka,r,eгopiii осiб. якi бра:tll

) |li]c,tl, r бoiiciBll\ .llя\ H.i lt-llrlltlpil' ittirilix .rlellilitil]. а ,latioiк 
'l:]ettiB l'Х Cibreii (.ta,l]

t;оrtiсiяtj с-г jJ()llcilti J \,1с г()t(] }iii_ii,l]jllri t,llrlittclL,ltli ii(]\illсiiсацil' jii ti;t.-lt')liiIi (,l]il

о l,pиNlilI{Itrl ;titt,ti Ilри\4itt(сttrtя ,ll_rlя jlсяtii.lх i.arтe1,o1эiй tlсiб, яrti бра"rttr Y'titC"l'l, )
бtliitltзliх.iiях на,герt.l,IорiТ iHlItиx;lelliliaL], i] l,aKoiK't.;reHiB Тх сiп.lеЙ,

1.].. Коп,riсiя с I Bo]]to(l ься ро:]Ilоря,lliкенняt,l l,оJIови Каьt'янка-Бу.ЗькоТ

рl_ttiдсlр;iiсLдr,ririiс,грацiТ. якиN,I заl L]срд)l(ус],гься персоFIаjтьrIий склад 'га пОlэялок i1

I)0бt) 1,].l,

i ._i" iiclпricili у cBoTii ;tiя:tьгttlс'гi tiсрусlr,ьсяt liонс,i,и,гr ttic-tO Yr;paTHr,r. ];lKOHt-ll\lit

_\'i;1llii"Irlr. ):liltT.rloBt.INl к()деl(соN,l YrcpaTIlcbrtoT РСР, п()стаIiовоrо Кабillету N4irriС'ГРiВ
\' - 1'-,- -,: ,, '".0З,201 8 року Л! 211 <<l lи,rаtttlя забезгIеLIеI{IIя жt],г",Iо\{ дояl(и,\,.) }iI]lt1IIl1 l]I.|. ,о

ltl-t,tct,illэir.i осiб, яr<i браrrи YЧtlСl'Il v бойови,1 ,,1iях tIa I,с]]иl,орiТ irrrrrrl.ч jlc,piкal]. а,га,(о7l:

,.t,:t{,itlB Тх cirtei.t>>. tll,tbl l ltr:ttlrtteHF{яN,I ,l,e iгlIttl.tп,t1.1 
,]at(OlJO.rlllt]LIt]\1ll ,t,a i-{(ljl\]a J,I,1lJiiii1,1il

i,IK ГiIi\t11 ,

2. {]K"ra,lt rttlnticiT

2.1. Коr,riсiя с,гворiOс,гьс!t r ci.,,ta.,li 1 O.jl0I]l.]] ,]i:_l{],I,\,IlI1IlKa i,O-i(]I]tl. ,,a,.l,',','ala' 
'''.t,tcttiв ritlпticiT.

].], j\o cli.la.l) rtoшriciT Bx(liilrlгь llреilсlавникл1 tlpi,aHiB r,iicileBot'o
cii\ltii]i]rlд\iL]iiIilirl iiit т,срит,орiТ яких пll()iI(t,lBaC заявник, соцiального ЗаХИСТУ

IIассJiеIIIIя райдержа2lмiiriстраrдiТ, с,I,i]\/к,l,урltих rriлрозлi;riв райоirrrоТ

. tep)iiil.ri\,1iiric гllаriiТ ,J IIl.,1,гань екоL]оi""1iliи. cPiHaHciB. irBa1l,tиpHoI,o об;tiтt1,, trаtti'га,lьiIоl,о

бl дirlrlItLi],t]|l. гр()\Iадсьtttl.х об'с.:1ltLlIIь вс,I,с,рttttitз (за Тх :зголоtо).

_].,]. КiльrtiсIлиii та IlcpcoIIajlbllttii сI(лt]д rtoMicii ,]а,гl]сl]д)li\,(,гL,сri

i]()]l{0i_)я.i;liCilll111\I I,ojl()l]l,t p,taii,,{clp;Kir;tbrirriсr,partiТ.

З" (}pI,a ll iзаrliя робо I,и ! :}it Eljti,t lI tlя,га пOвIIова}кен llff KoMiciT
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, li, ьь"овним завданнrIм KoMiciT е реалiзацiя ПорядкУ ВИПЛаТИ ГРОШОВО1

,, , i.!, xY'^"::':: -- iщення для деяких категорiй
,,койгlонсацiТ за H€tlreжHi для отримання жил1 прим
,^ ll,.,i | Е,_^___ vII2cTb v бойовл -^---opii iнших держав, а також
оiiб, якi бч-1 участь у боЙових дlях на терит

ЧЛgнlРi;lх сlмеи, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

l28.03;2018 Ng 214.
i-l,"-Ё;;;;;;."i особи повиннi п9ребувати на облiкJ за уiслеlt 

проживання
i . -л^;.,,л;.-.rrrпiтттrте мЬв вiдповiдно до Житлового

яý;такi, ir\o потребуютЬ полiпшення житлови>{ у,

,кqдексу та перебуЪати "" :9ji1l__1_.co""oMy 
державному автоматизоваЕому

i pdecTpi осiб, якi мають право на пlльги 
лd глт

i ' ,=- i.z. ойrою роботи KoMicii с засiдання, що скJIикаються головою комlс11 у
lfп'^/ -ллrrrrtплТ

оGоби з iнваrriднiстю;- '' 
-,визначення категорii особи як члена ciM'i загиблого;

- перевiрка складч ciM'T особи з iнвалiднiстlо;
квартирний облiк члегliв, - перевiрка наявностi документiв про взяття на

ciM'i загиблого та особи з iнвалiднiстю;

- перевiрка факry спiльного або окр9мого проживання членiв сiпд'i
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, i.,, з,-Ь У разi вiдмови в призначеннi грошовоi комценсацtr комlсlя надсилас
,,. ii,;:,,:l -
,з#вrд*ку копiю вlдповlдного рiшення iз зазначенням пlдстав для иого

'rrJИИ""rrя протягОм трьоХ робочих днiв з моменту прийняття такого рiшення,

' 
j. i.g. Зu"u""* мас право оскаржити рiшення KoMicii про вiдмову в

|. |.', ,,'
;призначеннi,Iрошовоi компенсаrll1до судI_ 

бопDттт
,^i з:10, У разi гlрийнятгя рiшення про призначення заявнику грошово1
,, i' ' ,;..io i.,rrrr.,.rr"r.'o iйоi компенсацii, виходячи iз,,кqмпенсацii,комiсiя одночасно визначас розмФ-1
i ]] ,': . ]

iнормilтивlв з&творджених гIостановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд

,;qЪ].rgi' ой :rгsZt+ <<Питання забезпечення житлом деяких категорiй осiб,

'"rii бр-" yru.i" у бойових дiях на територii iнших держав, а також членiв iх

] l | ] ..
,j -,1рошовоТ компенсацii до с}ду.
t;]

IJого tIроведення;
l - ia пiдсумками роботи KoMiciT готус протокольгli рiшеrrня засiдань;

. : доводи'ь до у"Ъ." членiв KoMicii iншi питання, якi цього потребуrоть,

у разi вiдсутностi секротаря робочот групи його обов'язки тимчасово

викону€ за дорученням голови KoMicii irrший член KoMiciT.
i-l
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