
                      Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

                                міської ради 

                                                                                    

                                                                                  від 24 жовтня  2017 р.  № 396 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію по наданню житлових субсидій і пільг 

 

1. Це положення визначає порядок створення та загальні засади діяльності комісії по 

наданню житлових субсидій і пільг (далі - комісія). 

2. Метою створення комісії є забезпечення вирішення неврегульованих або не повною 

мірою врегульованих чинним законодавством України питань надання населенню житлових 

субсидій та пільг. 

3. Комісія утворюється за рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради. 

4. Персональний склад комісії та положення про комісію затверджується рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. 

5. До роботи комісії можуть бути залучені посадові особи структурних підрозділів 

Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, представники підприємств, що 

надають житлово-комунальні послуги, представники громадськості тощо. 

6. У своїй діяльності комісія керується Конституцією та законами України, 

постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету 

Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями 

голови Київської обласної державної адміністрації, наказами директора департаменту 

соціального захисту Київської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими 

актами та цим Положенням. 

7. Формою роботи комісії є відкриті засідання, які проводяться в міру необхідності, 

але не рідше ніж раз на місяць. 

8. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються більшістю 

голосів у присутності не менше половини складу комісії. При рівному розподілі голосів 

голос голови комісії є вирішальним. 

9. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та 

секретарем комісії. 

10. Відповідальним за ведення діловодства та збереження протоколів комісії є 

секретар комісії. 

11. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначено в 

самому рішенні. 

12. Головним завданням комісії є визначення можливості, у виняткових випадках, 

надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

реалізації права на пільги за фактичним місцем проживання на підставі вивчення соціально-

побутових та матеріальних умов проживання сім’ї. 

13. Головними функціями комісії є прийняття рішення про призначення (відмову у 

призначенні) житлових субсидій в окремих випадках, як виняток, відповідно до 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 1995р. № 848, а саме: 

13.1. непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла;  
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13.2. у разі наявності умов, виходячи з конкретних обставин, що склалися, як виняток, 

якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично 

проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 

місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) 

здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу 

(механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив 

послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, 

транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім 

житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів 

користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із 

забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. 

гривень; 

13.3. особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні 

(будинку) на підставі договору найму (оренди) житла якщо їй нараховується плата за 

житлово-комунальні послуги, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в  

експлуатацію;  

13.4. у разі коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому 

приміщенні (будинку) осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому приміщенні 

(будинку) осіб.  

У таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову 

відсутність осіб з числа зареєстрованих (довідки, що підтверджують місце перебування 

особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, 

лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідки про 

оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку), акти 

обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської 

ради договори оренди житла в іншому місці) та акти житлово-експлуатаційних організацій 

про фактично проживаючих осіб,  складених за формою (додається). 

У разі відсутності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа 

зареєстрованих, рішення приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових 

умов домогосподарства; 

13.5. особам, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), сплачують за 

житлово-комунальні послуги на розділенні особові рахунки; 

13.6. дитячим будинкам сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомним 

сім'ям, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), у яких не менше року проживають троє і 

більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; 

13.7. у разі відсутності відомостей про склад зареєстрованих у житловому приміщенні 

осіб; 

13.8. особам, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих 

обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на 

рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець 

періоду, за який враховуються доходи; 

Наявність складних життєвих обставин спричинених інвалідністю, віком, станом 

здоров'я, соціальним становищем, має бути підтверджена відповідними документами. 

 13.9. особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли своєчасно 

звернутися за призначенням субсидії. Субсидія може призначатися таким громадянам з дня 

виникнення відповідного права, але не більше ніж за шість місяців до звернення за 

призначенням субсидії.  

Наявність складних життєвих обставин спричинених інвалідністю, віком, станом 

здоров'я, соціальним становищем, має бути підтверджена відповідними документами. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Також комісія може розглядати звернення громадян пов’язані з умовами призначення 

та порядком надання громадянам щомісячної адресної безготівкової субсидії на оплату 

управління багатоквартирним будинком, користування житлом або його утримання, послуг з 

транспортування та розподілу природного газу та комунальних послуг (водо-, тепло,- 

газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких 

нечистот), а також один раз на рік субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива. 

14. Комісія може продовжити строк подання заяви на частину невикористаної суми 

субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для 

індивідуального опалення, що в еквіваленті не перевищує вартості (станом на 1 травня 

нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт.г. 

електричної енергії (в разі використання природного газу/електричної енергії для 

індивідуального опалення) після закінчення строку подання такої заяви, до 1 листопада 

поточного року, якщо така заява не була подана в установлений строк з поважних причин на 

підставі підтверджуючих документів (хвороба; догляд за особою, яка потребує постійного 

стороннього догляду; довготривале відрядження). 

15. Призначення субсидії у випадках, не передбачених 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 р. № 848.  

При цьому перелік конкретних обставин (випадків) визначається окремим рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за умови наявності бюджетних 

призначень в бюджеті м. Біла Церква на відповідний бюджетний рік. 

16. Комісія також приймає рішення про надання права користування пільгами на 

оплату житлово-комунальних послуг за фактичним місцем проживання та включення до 

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі - 

Реєстр) інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика відповідно до 

пункту 2 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право 

на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. №117 

«Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги». 

17. Комісія має право: 

17.1. одержувати від заявника, а також організацій, установ та підприємств усіх форм 

власності документи, необхідні для розгляду справи; 

17.2. у разі потреби залучати до роботи комісії без права голосу представників 

установ, організацій, підприємств усіх форм власності; 

17.3. приймати рішення, як виняток, про призначення (відмову у призначенні) 

субсидії, надання (відмову у наданні) права на отримання пільг за фактичним місцем 

проживання. 

18. Комісія зобов’язана: 

18.1. забезпечити своєчасний розгляд справ; 

18.2. зберігати конфіденційність отриманої інформації. 

19. Акт обстеження матеріально побутових умов проживання сім’ї (далі – акт 

обстеження) є обов’язковим документом для розгляду питань призначення (відмови у 

призначенні) субсидій, надання (відмови у наданні) пільг за фактичним місцем проживання 

пільговика. 

20. Підготовка документів до розгляду комісією здійснюється управлінням 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за заявою особи. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради                              С.О. Постівий 


