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КДМ, ЯНКД-БУЗЬКД РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДДМIНIС ТРДЦUI

розпоря
м. Кам'янка-Бузька ttэ ?9/фl,Jl/Д.О

Про сmворення Koшicii u4оOо розzляdу заяв

нш вuпJлаmу MamepiшlbHot dопомоzu нu

прudбання исшmJла dля учаснuкiв бойовuж

diй, якi бралП -безпосереdню учuсmь в

анmumерорuсmччнiй операщii, mа,аценiв
сiлv.ей Героtв Небесноi ComHi на умовuх
спiвфiнансування

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи,.,1Про мiсцевi д,р*.?:11 т_т;::;*аy:
Порядку придбання житла дJUI у{асЕикiв антитерористичноr операц11 дJIя родин

ГероТв i{ебес"оi CoTHi на умовах спiвфiнансуваннд, затвердженого рiшенням

cecii Львiвськоi обласноi Ради вiд a5.12.20|7 J\b552 (зi змiнами) ,.Про

затвердження комплексноi програми соцiалъноi пiдтримки у Львiвськiй областi

уrасникiв дТО (оос) та i'xHix родин, бiйцiв-добровольцiв АТО, а також родин

i'epoiB Небесноi' CoTHi на 2о18-2о20 роки>, та з метою надання цiльовоТ

грошовоТ компенсацii для придбання житла вищез€lзначеним категорiям

населення:
,], 1. Створити комiсiю щодо розгJIяду з€rяв на вигIлату матерiальноi

допчоги на придбання житла дJuI уrасникiв бойових дiй,. ""1 jрч:
безпосереднЮ )л{асть в антитерористичнiй операцiТ, та членiв сiмей Героiв

Небесноi CoTHi на умовах спiвфiнансування у складi згiдно з додатком,

2. Затвердити Положення про'комiсiю щодо розгjIяду :аяв на виfiлату

матерiальноi допомоги на придбч""" житла для r{асникiв бойових дiй, якi

бр""" безпосередню уIастъ в антитерористичнiй операцii, та членiв сiмей

гьроiв Небеснот coTHi на умовах спiвфiнансування, що додаеться.

3. Контролъ
голови раионно1
функчiонulllьних

за виконанням розпорядження покласти

державноi адмiнiстрачiТ вiдповiдно
на застуttника
до розподiлу

Голова Христина ЗАМУЛАW
qm,ffi



Додаток
до розпорядженням голови

районноТ державноi адмiнiстр ацii

вiд << 
y'J, >> ьL4,4)tпю-ю 2020 року
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склАд
koMicii щодо розгляду заяв на виплату матерiальноi допомоги на

придбання житла для учасцикiв бол"lових дiй, якi бра;rи безпосере.Iню

участь в антитерористичнiй операцii, та членiв сiмей Героiв Небесноi
CoTHi на умовах спiвфiнансування

Замула
Христина Петрiвна

Загайко
Андрiй Михайлович

Гавришко
Наталiя Богданiвна

росовсъка
Надiя,Г,{авлiвна

L\

i

Барила
Людмила AHToHiBHa

Борисенко
свiтлана Михайлiвна

Кунинець
Тетяна IBaHiBHa

Ковалюк
Богдан Степанович

голова районноi державноi адмiнiстрацii,
голова koMicii

нач€чIъЕик управлiння соцi€lJIьного захисту
населеннrI райдержадмiнiстрацii, заступник
голови koMicii

Еачаlrьник вiддirгу у справах захисту громадян,
лсi постр€DкдuLли внаслiдок Чорнобильськоi
катастрофи та з питdнь обслуговування осiб з
iнвалiднiстю, BeTepaHiB вiйни та працi

управлiння соцiального захисту населення

райдержадмiнiстрацii, секретар KoMicii

Члени KoMici[:

нач€uIьник вiддirry бухга-птерського облiку i
звiтностi - головний бухгалтер управлiння
соцiального захисту населення

райдержадмiнiстрацii
нач€шьник управлiння фiнансiв районноТ
державноi адмiнiстрацii ,t

начаJIьник Кам'янка-Бузького управлiння
,Щержавноi казначейськоi сrryжби Украiни у
Львiвськiй областi (за згодою)

нач€шьник вiддiлу органiзацiйно-
iнформацiйного забезпечеЕня Кам'янка-
БузькоТ районноТ Ради (за згодоо) 'О

заступник мiського голови Кам'янка-Бузькоi
MicbKoi ради (за згодою)



Савка
Олъга,Щмитрiвна

,Щякiвнич
Роксолана Иосифiвна

Рудко
микола Степанович

Чабан
IBaH Андрiйович

Керiвник апарату

t. l

завiдувач сектору житлово-комунаьного
господарства, iнфраструктури, енергетики та

захисту довкiлля райдержадмiнiстрацii

завiдувач сектору з tIитань правовоi роботи,
запобiгання та виявленЕя корупцtt апарату

райдержадмiнiстрацii
голова громадськоi органiзацii захисту прав та

iHTepeciB BoiHiB АТО (за зголою)

в.о. нач€шIъника вiддiлу мiстобулування та

архiтекryри райдержадмiнiстрацii

Любов ВиСоЧАнсЬкА

L,

:|=!! !!!!!=!! !



Затверджено

розIIорядженням голови

районноi державноТ адмiнiстрацiТ
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ПОЛОЖЕННЯ
про комrсrю щодо розгляду заяв на виплату матерiальноi допомоги на

придбання житла для учасникiв бойових дiй, якi брали безпосередню

участь в антитерор".r"чнiй операчii, та членiв сiмей Героiв Небеснот

CoTHi на умовах спiвфiнансування

1-. Загальнi положепня

1.1. Комiсiя щодо розгляду заffi на виплату MaTepia-lrbHoi допомоги на

придбання житла ДJIя )л{асникiв бойових дiй, якi брши безпосередню участь в

антитерористичнот опьраriт та членiв."сiмей Геротв Небеснот coTHi,Ha умовах

спiвфiнансування (даrri комiсiя) е органом, утвореним розпорядженням

голови райдержадмlнlстрацl1.

умовах спвфiнансування)) i цим

1.3. Комiсiя створюсться

Поrо,кенням.

з Ntетою на.]ання матерiальноТ допомоги на

1.2. Комiсiя у свотй дiяльностi керуетъся Конституцiею Украiъи, Законами

УкраТни, Житловим кодексом YKparHcbKoT РСР та <<Порядком придбання житJIа

д- lлru"никiв антитерористичЕоi огlерачii для родин Героiъ Небеснот coTHi на

гrридбання житла дJIя у{асникiв бойових дiй, лсi брали безпосередню у{асть в

антитерористичнiй опьрашii та членiв сiмей Геротв Небеснот coTHi на умовах

2. Склад KoMiciT

2.1. комiсiя утворюеться у складi голови, заступника голови, секретаря та

членiв KoMiciT.

2.2. Що складу KoMiciT входятъ представники мfuцевих органiв виконавчоТ

влади, виконавчих органiв мiських рад, об'еднаних територiальних громад,

районних рад, .rру*ъурних пiдроздiлiв районноi держадмiнiстрачiт з питань

соцiальногО захистУ 
"ua"rra""", 

економiки, фiнансiв, квартирIIого облiку,

капiтального булiвництва, громадських органiзацiй, якi об'еднують BeTepaHiB

aнTиTеpopисTичнoioпеpauii(зaixзгoдoю),ДeПyTaTиoблaснoiPaди

2.з. Кiлькiсний та персонЕtльний склад KoMicii затверджуютъся

розпоряджеЕням голови райдержадмiнiстрацii,



3. Органiзацiя роботи, завдання та повноваження koMicii

3.]_. основним завданням koмicii с реалiзацiя Порядку придбання житла

дjul уIасникiв ацтитерористичноi операцii для родин Героiв Небеснот coTHi на

yro"u" спвфiнансування, затвердженого рiшенням ЛьвiвськоТ обласноi ради

вiд 05. |2.2017 Jф552 (зi змiнами).

вищезазначенi особи повиннi перебрати на облiку за мiсцем проживання

як TaKi, що потребують полiпшення житJIових умов вiдповiдно до Житлового

кодексу.та IIеребувати на облiку в единому державному автоматизованому

peecTpi осiб, якi маютъ право на пiпъги

З.2. Формою роботи KoMiciT е засiдання, що скликаються головою у разi
потреби. Засiдання koMici| вважаеться правомiрним, якщо на Еьому присутн1 не

меЕше половини if членiв.

3.3. Що повноваженъ KoMiciT належитъ:

- перевiрка документiв, подаЕих на розгJuIд KoMiciT;

- скерування запИтiв дJIя отримаЕЕя додатковоi iнформацii;

- прийняття рiшення шро rrризначення або вiдмову в призначеннi адреснот

допомоги;

- визначення розмiру грошовоi компенсацii.

з.4. Комiсiя, вiдповiдно до покJIадених на неi завдань, ПрОТЯГОМ ДеСЯТИ

робочих днiв з дня надходження поданнlI про виплату грошОВОi КОМПеНСаЦii

розгJUIдае його по cyTi i в присутностi заlIвника або його законного

представника чи уповноваженот особи приймае рiшення щодо призначення або

вiдмови в призначеннi грошовоТ компенсацiТ.

З.5. За наявностi письмового клопот€шня KoMlcUI може розглядати питання
!.,, 1 : --___щъдо призначення або вiдмови в призначенн1 грошовоt компенсац11 за

вiдс}рностi заявника або законЕого представника чи уповноваженоТ особи. У
разi вiдсутностi такого клопотання та неявки зазначених осiб розгляд
вiдповiдного питання переноситься на наступне засiдання KoMicii

3.6. Рiшення KoMicii вважаеться прийнятим, якщо за нього проголосрали
не менше, нiж уzвiдприсутнiх на засiданнi членiв koMicii.

i(r

3.7. Комiсiя мае rrраво одержувати в установленоМу порядку вlд мlсцевих

органiв виконавчоТ влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств,

установ та органiзацiй MicTa iнформацiю та iншi матерiа-пи, необхiднi для
виконання покладених на неi завдань.

.F}

3.8. У разi вiдмови в призначеннi грошовот компенсацii комiсiя надсилае

змвнику ко.riю вiдповiдньго рiшення iз зазначенням пiдстав дjul його"

прийняття протягом трьох робочих днiв з моменту прийняття такого рiшення.

з.g. Заявник мае право оскаржити рiшення koMicii про вiдмову в

призначеннi грошовоi комгrенсацiТ до суду.



3. Органiзацiя роботи, завдання та повIIоваженнЯ KoMicii

3.]_. основним завданням koMicii е реалiзацiя Порядку придбання житла

ДJUI )п{асникiв антитерористичноi операцii дJUI родин ГероТв Небесноi CoTHi на

y*o"u" спвфiнансування, затвердженого рiшенням Лъвiвськоi обласноi ради

вiд 05. t2.201r7 Jф552 (зi змiнами).

вищезазначенi особи повиннi перебувати на облiку за мiсцем проживання

як TaKi, що потребують полiпшення житлових умов вiдповiдно до Житлового

кодексу,та перебувати на облiку в Сдиному державному автоматизованому

peecTpi осiб, якi мають право на пiльги.

З.2. Формою роботи KoMicii с засiдання, що скJIикаютъся головою у разi

потреби. Засiдання KoMiciT вв€Dкаеться правомiрним, якщо на ньому присутнi не

менше половини Ti членiв.

3.3. .Що повItоваженъ KoMiciT належитъ:

- перевiрка докуN{ентiв, поданих на розгJutд KoMicii;

- скерування запИтiв для отримання додатковоi iнформацii;

- uрийняття рiшеннrl про призначення або вiдмову в призначеннi адреснот

допомоги;

- визЕачення розмiру грошовоi компенсацii.

З.4. Комiсiя, вiдповiдно до покJIадених на Hei завдань, протягом десяти

робочих днiв з дня надходження шоданшI про виплату ГрОШОВОi КОМПеНСаЦii

роa.rrrдu" його rrо cyTi i в присутностi заявника або його законного

представника 11ц ).tIовЕоваженот особи приймае рiшення щодо призначення або

вiдмови в призначеннi грошовоТ компенсацiТ.

З.5. За наявностi письмового кJIопотання комlсUI може розглядати IIитання
!.-,, Ё- _:-__л-_-шiодо призначення або вiдмови В tIризначеЕн1 грошово1 компенсац11 за

вiдсsноътi заявника або законного представника чи уповноваженот особи" У
разi вiдсутностi такого клопотаЕня та неявки зазначених осiб розгляд
вiдповiдного питання переноситься на наступне заоiдання koMiciT,

3.6. Рiшення KoMicii вважаетъся hрийнятим, якщо за нього проголосували

не менше, нiж Уzв\дприсутнiх на засiданнi членiв koMicii.
i(e

3.7. Комiсiя мае право одержувати в установленоМу tIорядку вlд мlсцевих

органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядув.ання, пiдприемств,

установ та органiзацiй MicTa iнформацiю та iншi матерiали, необхiднi для

виконання покладених на неi завдаЕь. 
Е?

3.8. У разi вiдмови в призначеннi грошовот компенсацii комiсiя надсилае

з€UIвникУ копiю вiдповiдного рiшення iз зазначенЕям пiдстав для його

прийняття протягом тръох робочих днiв з моменту прийняття такого рiшення.

з.g. Заявник мае rrраво оскаржити рiшення koMiciТ про вiдмову в

призначеннi грошовоТ комrrенсацii до суду.

-. : !!! !! _",__



3.10. У разi прийняття рiшення про призначення зЕuIвнику грошовоi
компенсацiТ комiсiя одночасно визначае розмiр такоТ компенсацii, виходячи iз
нормативiв затверджених кПорядком придбання житла для уrасникiв
антитерористиIIноТ операцiТ для родин ГероiЪ Небесноi CoTHi на умовах
спiвфiнансування).

3.11. Протягом трьох робочих днiв з моменту прийняття рiшення про
призначення i виплату грошовоi компенсацiТ комiсiя надсилае копiю рiшення
заявник)r iз зазначенням суми належноi йому грошовоi компенсацii, а також

управлiнню соцiального захисiу населення райдержадмiнiстрацii.
З.t2. Заявник може оскаржити рiшення KoMicii щодо належноi йому суми

грошовоi компенсацii до суду.

З.13. Голова KoMicii здiйснюе керiвництво ii дiяльнiстю, скJIикае засiдання
для прийняття рiшення i несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на
комiсiю повноважень.

У разi вiдсутностi голови KoMicii його обов'язки тимчасоЪо виконуе
заступЕик голови KoMicii.

3.1,4. Секретар KoMiciT:

- виконуе органiзацiйно-технiтri функцii;
- повiдомJIяе ImeHiB KoMicii та iнших 1.,rасникiв засiдання про день i час

його проведення;

- за пiдсумками роботи KoMiciT готуе протокольнi рiшення засiдань;

- доводить до уваги членiв KoMicii iншi питання, якi цього потребують.

У разi вiдсутностi секретаря робочоi групи його обов'язки тимчасово
виконуе за доруIенням iнший член KoMicii.

}

4. Вiдповiдальнiсть

; '1

4.1,. Члени KoMicii несуть вiдповiдальнiсть за rIасть у роботi KoMicii,
Об'еКТивнiсть, повноту опрацювання матерiалiв, якi qозглядаються на засiданнi
KoMicii, та правомiрнiстъ прийнятих нею рiшень.

4.2. Члени KoMicii згiдно з чинним законодавством несутъ вiдповiдальнiсть
За РОЗГОЛОшенНя державноi чи комерцiЙноТ таемниць, конфiденцiЙноТ
iнформацii, отриманоi ними в процесi виконання оýов'язкiв членiв KoMiciT.


