
Додаток 17 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 25 липня  2017 р.  № 246 

 

Положення 

про комісію щодо розгляду заяв членів сімей загиблих  

військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової допомоги 

 

1. Комісія щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів 

про виплату грошової допомоги (далі – комісія) створюється з метою організації виплати 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих 

осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 (далі - загиблий), а також для 

осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили 

функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, та перебувають на 

обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов відповідно 

до норм Житлового кодексу Української РСР, та на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги. 

2. 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. 

3. Положення про комісію та персональний склад комісії затверджуються рішенням 

виконавчого комітету міської ради. 

4. До складу комісії можуть входити представники структурних підрозділів міської 

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

5. Основними функціями комісії є: 

5.1. перевірка наявності у особи статусу члена сім’ї загиблого та особи з інвалідністю; 

5.2. визначення категорії особи як члена сім’ї загиблого; 

5.3. перевірка складу сім’ї особи з інвалідністю; 

5.4. перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї 

загиблого та особи з інвалідністю; 

5.5. перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї загиблого, які 

мають право на грошову компенсацію; 

5.6. прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової 

компенсації; 

5.7. визначення розміру грошової компенсації 

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

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

членів комісії. 

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

засіданні. 

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

10. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та 

секретарем комісії. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        М.С. Свірський 
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