
Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 22 травня 2018 року  № 212 

 

Положення 

про комісію щодо розгляду заяв про виплату грошової компенсації 

за належні до отримання жилі приміщення окремим категоріям громадян 

 

 

1. Комісія щодо розгляду заяв про виплату грошової компенсації за належні до 

отримання жилі приміщення окремим категоріям громадян (далі – комісія) створюється з 

метою прийняття рішення щодо виплати, відмови у виплаті та визначення розміру грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення особам, які потребують поліпшення 

житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового 

кодексу Української РСР та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, 

які мають право на пільги, а саме: 

1.1. сім’ям загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим — восьмим пункту 1 статті 10 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

1.2. особам з інвалідністю I—II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11—14 частини другої статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

1.3. сім’ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених в 

абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

1.4. особам з інвалідністю I—II групи з числа учасників бойових дій на території 

інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, пов’язаних з перебуванням у таких державах, визначених пунктом 7 частини 

другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

1.5. внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи 

відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно 

до пунктів 19 і 20  частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту». 

2. Комісію утворено у відповідності до п. 5 Порядку виплати грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №719, п. 5 Порядку 

виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких 

категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх 

сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року 

№214, та п. 4 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

18 квітня 2018 року №280. 
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3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України та Законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, 

розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями міської 

ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-

правовими актами, а також цим Положенням. 

4. Положення про комісію та персональний склад комісії затверджуються рішенням 

виконавчого комітету міської ради. 

5. До складу комісії можуть входити представники структурних підрозділів міської 

ради та її виконавчого комітету, депутати міської ради, представники громадськості. 

6. Комісія здійснює повноваження, передбачені чинними нормативно-правовими 

актами.  

7. Основною формою роботи комісії є засідання, які скликаються головою комісії. 

8. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини 

членів комісії. 

9. Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на 

засіданні. 

10. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

11. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та 

секретарем комісії. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        С. Постівий 

 


