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Про затвердження Положення
про комiсiю з питань
призначення субсилiй на
оIIлату житлов о_ комун аJIьних
послуг та пiльг Подiльсьlсоi
районноi в MicTi Itисвi
державноi алмiнiстраIrii

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи uПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiй>,
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21 жовтня 1995 року }Г9 848 <Про
спрощення порядку надання населенню субсидiй для вiдшкодування витрат на
оплату }китлово-комунаJIьних послуг, придбання скрапленого г&зу, твердого та
рiдкого пiчного побутового паJIива)), з метою забезпечення соцiалъного
захисту малозабезпечених громадян, якi опинилися в скрутному
матерiальному становищi :

1. Затвер дити Положення про комiсiю з питань призначення субсидiй на
оплату )IIитлово-комунаIIьних послуг та пiльг Подiльськоi, районноТ в MicTi
Киевi державноТ адмiнiстрацii, що додаеться.

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження ПодiльсъкоТ
районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ вiд 07 вересня 20|7 року Ns 634
uПро затвердх(ення Положення про комiсiю з питань призначення субсидiй на
оплату житлово-комунаJIъних послуг та пiльг Подiлъськоi районноТ в MicTi Кисвi
Дерх(авноi адмiнiстрацii>, заресстрованого в Головному територiальному
управлiннi юстицii у MicTi Киевi 19 вересня 2017 рощу J\b 1 85/1777.

3. Розпорядження набирае чинностi з моменту його оприлюднення.
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положЕннrI

про комiсiю з питань призначення субсидiй на оплату житлово-комуна_пъних

no.ny. та пiriьГ ПодiльсЬкоi райоНноi В MicTi Киевi дер}кавноI адмiнiстрачiТ

I. Загальнi положення

1.1. Положення регламентус порядок створення i дiяльнiстъ KoMiciT з

питань призначення субсидiй на оплату житлово-комунапьних послуг та пlльг
Подiльсъкоi районноi в rvricTi Киевi державноi адмiнiстраuii ПодiлъськоТ

районноi в MicTi Кисвi державноI адмiнiстрашii (далi _ Комiсiя).

1.2. Комiсiя е постiйно дiючим органом для вирiшення питань, пов'язаних
з наданням та припиненнJIм субсидiй населенню на оплату житлово-

комунzшьних послуг, якi зареестрованi у домогосподарствi (фактичнО

проживають) та наданням пiлъг.

1.3.Комiсiя у своiй дiялъностi керуеться Конституцiсю та законами
Украiни, Указами Президента Украiни, постановами та розпорядженнями
Кабiнету MiHicTpiB Украiни та накЕвами MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики
Украiни, цим Положенням та iншими нормативно-правовими актами.

1.4. Комiсiя створена iз посадових осiб та структурних пiдроздiлiв
ПодiльськоТ районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii, вiддiлiв,
державних установ та органiзацiй, дiяльнiсть яких стосуеться соцiальних
проблем у Подiльському районi. До складу KoMiciT входить секретар,
обов'язками якого е: отримання заяв, з повним пакетом документiв для
призначення (вiдмову в призначеннi) субсидiТ, та подання щодо припиFIення
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надання >I<LIтлово-коN,IунаJIьнLIх послуг вiд }/правлiння працi та соцiального
захисту населення Подiльськоi paIioHHoi в MicTi Кисвi деря(авноТ адмiнiстрачii,
ОСББ, У}ItХ, КП кКеруюча Компагriя>, ПрАТ ТЕК <Киiвськi електромережi>,
ПрАТ KAI{ Itиiвводоконал)), Ш <КиiвгазЕнердIо{)), ItП <Киiвтеплоенерго> для

розгляду на засiданнi Itопцiсii; ведення та оформлення протоlсолiв, зберiгання
док5rлчlg,rr1" вiдповiдно до законодавства, що стосуються роботи KoMiciT;
iнформlrвання членiв ItoMiciT стосовно органiзачiiлних питань i] дiяльностi;
виконання iншоТ органiзацiйноi роботи за дорученням голови ItoMicii. У разi
вiдсутностi секретаря з поважних причин (хвороба, вiдпустка, тощо) його
обов'язки виконус член KoMicii Управлiння прашi та соцiального захисту
населення Подiльськоi районноi державноi адмiнiстраuii.

1.5. Комiсiю очолIо€ заступник голови Подiльськоi районноi в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстрацii, заступникоI\d головlа копдiсiТ с начальник Управлiння
прашi та соцiального захист)/ населення Подiльськоi районноi в пцiстi Кисвi
державн оi адмiнiстрацiТ.

1.б. Склад KoMiciT затверджуеться розпорядженням Подiльськоi районноТ в

MicTi Кисвi дер}кавноi адмiнiстрачii.

1.7. Формою дiяльностi KoMiciT с засiдання, якi проводяться у разi потреби.
Засiдання ItoMiciT с правочинним, якщо на ньому присутнi не менше половини
зага_гIьноi кiлькостi iT складу. За результатами розгляду коя<ноi заяви
приймасться окреме рiшення. Витяги з рiшень ItoMicii зберiгаютъся в особових
справах одержувачiв субсидiii,, як обов'язковi документи.

1.8. Itомiсiя у межах свосТ компетенцiТ розглядае заяви, подання та
приймае вiдповiднi рiшення. Рiшення про призначення або не призначення
житловоТ субсидii приЙмасться коN,{iсiею протягом З0 календарних днiв з дня
приЙняття структурни\{ пiдроздiлом з питань соцiального захисту населення
рiшення про подання документiв щодо призначення житловоТ субсидii на
розгляд KoMiciT.

1.9. Рiшення ltoMicii приймаеться вiдкритим голосуванням простою
бiльшiстlо голосiв членiв цiеi KoMicii. У разi рiвного розполiлу голосiв
вирiшальнипl е голос голови ItoMicii або заступника голови ItoMicii, який
головус в перiод його вiдсутностi.

1.10. Щля об'ективного, неупередженого i всебiчного розгляду питань, що
напежать до компетенцiт koMiciT, у випадках, передбачених Положенням про
порядок призначення житлових субсидiй затвердженого постановою Itабiнету
MiHicTpiB УкраТнИ вiд2i жовтнЯ 1995 р. J\9 848 (в редакЦiТ постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраТнИ вtд27 квiтнЯ 2018 р. М 329) (далi - Полоя<ення) Управлiння
праui та соцiального захисту населення Подiльськоi. районноi в MicTi Itисвi
державнОi адпцiнiстрацii може запропоНуватI,r заявнику подати додатковi
документи, якi не передбаченi Полох<енняN,{, аJIе необхiднi для розгляду



населення не пропонував подати TaKi док5lменти для розгпяду комiсiею.

II. Повноваження ltопдiсiI

2.1 Коплiсiя розглядас питання, яlсi вiднесенi чинниIvI законодавствоN{ до
повноважень п-лiсцевlах органiв влади, виходячи з конкретних обставин, що
склапися:

2.1.I. Призначення (вiдмова в призначеннi) субсидii, на загальну площу
житла з урахуванням понаднормовоi площi, яка не може перевищувати бiльше
як на 30 вiдсоткiв соцiальну норму житла, розраховану для домогосlrодарства
НепрацездатниIvI особам, яtсi проживЕIють caMi. KoHKpeTHi розмiри загальноТ
площi, на яку призначаеться житлова субсидiя (з урахуванням понаднорlvtовоi),
З€Вначаються в рiшеннi lcoMicii. Рiшення приймастъся на пiдставi акта
обстеrкення матерiально.побутових умов домогосподарства i переглядасться у
разi змiни складу осiб, зареестрованих у житловому примiщеннi (булинку),
складу ciM'i члена домогосподарства, працевлаштування таких осiб або
виникнення у них iнших джерел доходiв.

2.1.2. Призначення (вiдмова в призначеннi) субсидii, якщо буль-хто iз
СКЛаДУ ДОМОГОспоДарства або член ciM'i особи iз складу домогосподарства ма€
у своему володiннi транспортний засiб, що пiдлягае дерх(авнiй реестрацii i з
дати випуску якого минуло менше п'яти poKiB. Рiшення приймасться на
пiдставi акта обсте}кення матерiально-побутовц_х yIvIoB домогосподарства.

2.I.з. Призначення (вiдмова в призначеннi) субсидii, якщо у складi
домогосподарства або у складi члена домогосподарства е особи, що досягли
18-рiчного BiKy станом на початок перiоду, зЕl який враховуетъся доходи для
призначення житловоi субсидii (далi - особи, доходи яких враховуються пiд час
призначення житловоi субсидii), i в цьому перiодi:

- за iнформаuiею дФс' Пенсiйного фонду Украiни, у них взагалi вiдсутнi
доходи, якi враховуються пiд час призначення житловоi субсидii;

- або вони отримувЕtли середньомiсячний сукупний дохiд менший, нiж
розмiр мiнiмальноi заробiтноi плати, встановленоi на початок перiоду, за який
враховуються доходи для призначення }китловоi субсидii;

з

lсомiсiею питань. Заявник l\dac право сап остiItно
HaBiTb у разi, коли струкlуо*r"r' пiдроздiл з

-таlабо вони не сплатили
державне соцiальне страхування
сумарно протягом трьох мiсяцiв у
призначення житловоТ субсидii.

подати додатковi документи
питань соцiального захисту

единого внеску на зага-пьно обов'язкове
у розмiрi, не меншому нiж мiнiмальний,
перiодi, за який враховуються доходи для

рiшення приймаеться на пiдставi акта обстеження матерiально-побутових
умов домогосподарства. Позитивне рiшення KoMicii про призначення житловоТ
субсидii може бути прийнято лише у разi, коли особи.rчръбу"uють у складних
життсвих обставинах, викликаних триваJIою хворобою, rцЬ пiдтверджусться
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Висновком (ловiдкою) лiкарсько-консультативноi Korvricii закладу охорони
здоров'я;

- сплачують единий соцiальний внесок у розмiрi, не меншому нiж
мiнiмальниli, протягом двох мiсяцiв пiдряд перед днем звернення за
призначенняI\d жIiIтловоi субсидiТ;

- сплачують единий соцiальниiа внесок у розмiрi, не Iменшому HirK
мiнiпцальний, протягом двох мiсяцiв пiдряд перед мiсяцем, в якоNIу житлова
субсидiя призначаеться без звернення громадянина.

При цьому особi яка працюе за строковим трудовим договором, житлову
субсидiю за рiшенням KoMicii може бути призначено лише у разi, коли строк дiТ
СТРОКОВОГО ТрУДоВого договору с бiльшим, Hix< строк, на якиЙ'призначаеться
lrtитлова субсидiя.

2.1.4 Розгляд комriсiсю поданнrI Управлiння працi та соцiального захисту
населення Подiльськоi раЙонноi в MicTi Киевi дерх(авноi адмiнiстрацii щодо
СКаСУВаННя рiшення KoMicii про призначеннrI rкитловоi , субсидii
ДОМОГОСПОДарстВу i повернення коштiв виплаченоi житловоi субсидii до
ДеРЖаВНОГО бЮДжетУ, якщо фiзична особа - пiдприемець, не сплатить единий
соцiальний внесок чи сплатить його в розмiрi, меншому Hixc мiнiмальний, за
бУЛЬ-ЯКИЙ мiсяць протягом строку призначення х(итловоТ субсидii, а також
ОСОба, ЩО Працюе За трудовим договором, припиняють дiю такого договору за
iнiцiативою працiвника, за угодою cTopiH, у зв'язку iз закiнченням строку або
вiдмовою вiд продовження роботи у зв'язку iз змiною iстотних умов працi в
буль-який мiсяць протягом строку призначення житловоi субсидii. Комiсiя
розглядае таке подання та приймае вiдповiдне рiшення протягом

2.|.5 Призначення (вiдмова В призначеннi) субсидii, якщо будь-хто iз
складу домогосподарства або член сiм'i особи iз складу домогосподарства
протягоМ |2 мiсяЦiв переД зверненням за призначенням житловоi субсидiI,
призначенням }китловоi субсидii без звернення здiйснив купiвлю або iншим
законним способом набув право власностi на земельну дiлянку, квартиру
(булинок), транспортний засiб (механiзм), будiвельнi матерiали, i"1цi ,Ъ"uр"
довгострокового вжитку або оплатив (олноразово) буль-якi послуги, (KpiM
медичних, ocBiTHix та житлово-комун€lJIьних послуг згiдно iз соцiальною
нормою житла (в тому числi понаднормовоi площi житла) та соцiальними
нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату
купiвлi, оплати, набуття права власностi в iнший законний спЬсiб перевищуе
50 тис. гривень. Рiшення приймаеться на пiдставi акта обстеження матерiальнь-
побутових умов домогосподарства.

2,|,6 Призначення (вiдмова в призначеннi) субсидii, згiдно отриманоi
iнформацii Управлiнням Працi та соцiального захисту населення Подiльськоi
районнот в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii про наявнiсть простроченоi
понад два мiсяцi заборгованостi з оплати житлово-комун€lJIьних послуг, витрат



на управлiння багатоквартирним будинком, загапьна cylvla якоi перевищуе 20

неоподаткованих мriнiмуплiв доходiв громадян на день звернення За

призначенняNd житловоi субсидii. Рiшення приймаеться на пiдставi акта

обстех<ення NIaTep i ально-побутових ylvloB до могосподарства.

2.1.7 Призначення (вiдмова в призначеннi) с)rбсидii, згiдно отриманоТ
iнформачii Управлiнняlrл праui та соцiального захисту населення ПодiльськоТ

районноi в ruricTi Киевi державноi адrrсiнiстрацiТ про наявнiсть у
домогосподарства, що одержув€tло житлову субсилiю у попередньому
опztлювЕtльному (неопалюв€Lльному) сезонi, простроченоi понад два мiсяця
заборгованостi з оплати обов'язковоi частки платежу за житлово-комунальнi
послуги, обов'язковоi частки внеску/платежу на оплату витрат на управлiння
багатоквартирним булинком, загапъна сума якоi перевищуе 20
неоподатковуваних MiHiMyMiB доходiв громадян на день призначення житловоТ
субсилii на наступний опапювапьний (неопалювагrьний) сезон. Рiшення
приймаеться на пiдставi акта обстеження матерiально-побутових умов
домогосподарства

2.1.8Призначення (вiлмова в призначеннi) субсидii одному iз членiв
домогосподарства, якi не зареестрованi в житловому примiщеннi (булинку), але

фактично про}кивzlють у ньому на пiдставi договору найму (оренли) житла, або
iнливiлуальним забудовникам, булинки яких не прийнятi в експлуатацiю, у
разi, коли iM нараховуеться плата за житлово-комунальнi послуги. Рiшення
приймасться на пiдставi акта обстеження матерiально-побутових умов
домогосподарства.

2.1.9 Призначення (вiдмова в призначеннi) субсидii одному iз членiв
домогосподарства, якi не зареестрованi в житловому примiщеннi (булинку), алg

фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла,

у разi, коли вони е внутрiшньо перемiщеними особами. Склад
домогосподарства декларуеться зzulвником пiд час звернення за призначенням
житловоТ субсидiТ. Рiшення приймасться на пiдставi акта обстеження
MaTepi ально-побутових умов домогосподарства.

2.|.l0 Призначення (вiдмова в призначеннi) субсидii, у разi коли у склалi
домогосподарства кiлъкiсть фактично проживаючих зареестрованих членiв
домогосподарства е меншою за кiлькiсть членiв домогосподарства,
заресстрованих у житловому примiщеннi (булинку), за рiшенням KoMicii:

- соцiальнi норми житла та соцiальнi нормативи житлово-комунаJIьного
обслУговування розраховуються на фактично проживаючих зареестрованих за
даною адресою членiв домогосподарства;

- ДОХОДИ членiв домогосподарства, якi зареестрованi в житловому
ПРИМiЩеННi (бУдинку), а.пе фактично за даною адресою не проживають, в
сукупний лохiд домогосподарства не враховуються.
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Житлову субсlадiiо за рiшенняпл Koп,ticiT не I\dоже бути призначено у разi,
коли )/ члена доI\dогосподарства або у LIлена сiпл'Т особrд iз складу
ДоМогосподарства доходи, якi враховуються пiд час прI4значення житловоi
субсидii, булrа такиI\dи;

- за iнфорплацiсrо ДФС, Пенсiliного фонду )/KpaTHia, у HLIx взагалi вiдсутrri
доходи, яtti враховуються пiд час призначення жIатловоi суýgцд!i;

- або вони отримувалId середньомiсячний сукупнl.tй дохiд N{енший, HirK

рОзпliр мiнiмальноi заробiтноi плати, встановленоi на початок перiолу, за який
враховуються доходи для призначення житловоi с)rбсидiТ;

- таlабо вони не сплатили единого внеску на загаJiьно обов'язкове
ДеРХ(аВне соцiальне страхування )/ розмiрi, не N{еншому Hi>k мiнiмальний,
СУМаРНО ПрОТяГоN/t трьох мiсяцiв у перiодi, за якиЙ враховуються доходI{ для
призначення житловоТ субсидii;

- абО перебувдци за кордоном сукупно бiльше 60 днiв протягом перiоду, за
якlаIi враховуються дохо ди для призначення х(итловоi субсидii.

ДО 60-денного перiолу перебування за кордоном не включаються днi
службового вiдрядження' лiкування або навчання за кордоном, Що
ПiДТВерлжу€ться вiдповiдниN{и документами. Рiшення гtриймасться на пiдставi
акта обстеження матерiально-побутових умов домогосподарства.

2,1.11Призначення (вiдмова в призначеннi) субсидii, якщо в житловому
примiщеннi (будинку) с кiлька роздiлених особових paXyHKiB, для призначення
}китловоi субсилii склад кожного iз таких домогосподарств визначаеться за
рiшенням коплiсiт на пiдставi акта обсте>Iсення матерiально-побутових умов
ДОN'IОГОСПОДаРСТВа. При цЬому до окладу-рiзних, домотосподарств у- межах
ОДНОГО Я(ИТЛОВОГО примiщення (булинку) не моя<уть входити члени однiеi ciM'i.

2.|.I2 ПризнаЧеннЯ (вiдмова в призначеннi) субсидii, дитячим булинкам
сiмейного типу (з моменту ix створення) та прийомним сiм'ям, а також сiм'ям
(kpiM багатодiтних сiмей), в яких не менше року проживають трое i бiльше
дiтей, враховуючи тих, над якими встановлено опiку чи пiклування, субсидiя
мох(е бути розрахована виходячи з кiлькостi дiтей, якi не зареестрованi в
такому житловому примiщеннi (булинку), але фактично в ньому проживають.
рiшення приймаеться на пiдставi акта обстеження матерiально-побутових умов
доI\{огосподарства.

2.|.l3 Призначення (вiдмова В призначеннi) субсидii, з урахуванням в
розрахунок сукупного доходу фактично отриманих особами доходiв у разi,
коли TaKi особи ншIежать до категорii громадян, що надаютъ соцiалr"i по.ф.".
рiшення приймасться на пiдставi акта обстеження матерiально-побутових у*о,
домогосподарства.

2.1.14 Призначення (вiдмова в призначеннi) субсидii громадянам, у разiвiдсутностi вiдомостей про склад заресстрованих у житловому примiщЁннi



осiб. Рiшення про призначення (не прI4значення) субсидiТ приIiмасться
пiдставi акта обстех(ення шлатерiально-побутовI,Iх yluoB домогосподарства.

2.L|5 Призначення (вiдплова в призначеннi) субсидii громадянам, якi
перебувають у складнI,Iх )сt.Iттевих обставинах, не змогли звернутися за

прpIзначенням жlатловоi субсидii протягоIv двох пдiсяцiв вiд початку
оп€Lпювztльного (неопалюва-пьного) сезону, житлова субсидiя може бути
призначена з початк)i сезону (але не ранiше дня виникнення права на }китлову
субсидiю). Рiшення приilмаеться на пiдставi акта обстеження платерiально-
побутових умов домогосподарства.

2.|.lб Призначення (вiдмова в призначеннi) субсилii з початку сезону,
якщо гроI\4адянин докуI\iIентаJIьно пiдтверлив сплату заборгованостi або уклав
договiр про ii реструктуризацiю, або оскаржив наявнiсть заборгованостi в

судовому порядку в строк понад два шriсяцi з дати отриманнJI повiдомлення про
вiдмову в призначеннi жlатловоi субсилiТ на насryпниIi сезон. ,Рiшення

приймасться на пiдставi акта обстеження матерiально-побутових умов
домогосподарства.

2.1.17 Оскарження рiшення Управлiння прачi та соцiального захисту
населення ПодiльськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстраuiТ про
призначення або вiдмову в призначеннi житловоi субсидii або подання
дочд\4ентiв щодо призначення житловоi субсидii на розгляд KoMicii.

2.|.|8 Проловження строку подання змви щодо отримання коштiв
невикористаноi х(ихповоi субсилii до 1 листопада поточного ка-пендарного

року.

2.I.T9 Припи1-1ення ранiше призначеноТ житловоТ субсидii за поданняI\,I
Управлiння працi та соцiального захисту населення ПодiльськоТ районноТ в
MicTi Киевi дер}кавноi адмiнiстрацii, управителiв, об'сднання, виконавцiв
комунапьних послуг у разi, коли:

- домогосподарству припинено надання житлово-комунальноi послуги
(послуг) внаслiдок того, що громадянин мас заборгованiсть iз сплати
обов'язковоi частки платежу за жI4тлово-комунальнi послуги, встановлену
Йому пiд час призначення житловоi субсидii i загаJIьна сума якоТ перевищус 20
неоПоДатковуванI4х MiHiMyMiB доходiв громадян на день припинення надання
такоi послуги (послуг);

- Громадянин мае заборгованiсть iз сплати обов'язковоТ частки
ВНеСКУ/платежу об'еднанню на оплаry витрат на управлiння багатоквартирним
бУЛИНКом, Встановлену йому пiд час призначення житловоТ субсидii i загшIьна
СУМа ЯКОТ переВиIIIуе 20 неоподатковуваних MiHiMyMiB доходiв громадян на
день внесення подання об'еднанням;

- У ЗаЯВi Таlабо декларацiТ громадянин зщначив'недостовiрнi ланi, що
вплинуло на встановлення права на житлову субсилiю або визначення iT
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розмiру на cyl![y, яка перевищуе 10 неоподатковуванI/Iх rrлiHiMyMiB доходiв
громадян на день призначення житловоi субсидiТ;

- громадянин не повiдомив структурному пiдрозлiлу з питань соцiального
захисту населення про обставини, протягоIи 30 ка.пендарних днiв з дня ik
вIiIникнення (змiну складу зареествованих у житловому примiщеннi (булинку)
членiв домогосподарства (орендар, внутрiшньо перемiщена особа - членiв
домогосподарств4 якi фактично проживають в х(итловому примiщеннi
(будинку), ix сочiапьного стацlсу; змiни у складi ciM'i члена домогосподарства;
змiну перелiку отрим)iваних житлово-комунЕtпьних послуг, умов ix надання;
змiну перелiку витрат на управлiння багатоквартирним будинком; змiну
управителя, виконавця комунаJIъних послуг, створення об'еднанilя);

- виниклll обставини, що унеможливлюють надання житловоi субсидiТ,
зокрема у разi переiЪдlr домогосподарства в iнше житлове примiщення
(будиноlс), iншу мiсцевiсть, у разi cMepTi одинокоi особи;

- пiд час вибiркового обстеження матерiапьно-побутових умов
домогосподарства державним соцiальним iнспектором виявлен"о ознаки
порушення HopIvI законодавства щодо призначення житловоi субсилiТ, якi
вплинули на право призначення житловоТ субсидii або визначення iT розмiру на
суму, яка перевищуе 10 неоподатковуваних MiHiMyMiB доходiв |ромадян на
день призначення житловоi субсидii;

- громадянин, якому призначено житлову субсидiю, звернувся iз заявою
про припинення iT надання.

2.|.20 Включити до Сдиного дерх(авного автоматизованого ресстру осiб,
якi мають право на пiльги вiдповiдно до Положення <<Про единий державний
автоматизоЁаЁйГ,r рееётр ocifl йi- йаюii йраБо йа пiльги>, затвердх(еного
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 29 сiчня 200З р. Ns 117. До реестру
ВКJIюЧаеться така iнформацiя: загальнi вiдопцостi про пiльговика (прiзвище, iм'я
та по батьковi, число, мiсяць, pik народження, iдентифiкацiйний номер у
ЩеРЖаВНоМУ peecTpi фiзичних осiб - платнI,Iкiв податкiв та iнших обов'язкових
ПЛаТеЖiВ, аДреса заресстрованого (або за рiшенням KoMicii вiдповiдно до
ПУНКТУ 4 Положення, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 21 жовтня 1995 р. J\Ъ 848 - адреса фактичного мiсця проживання), склад
ciM'i, характеристика житла, реквiзити паспорта та документа, що пiдтверджус
право на пiльги, а також категорii пiльговика, перелiк пiльг, на якi BiH мае
право, iнформаuiя про те, якими пiльгами BiH реально користусться.

III. Порялок роботи KoMicii

3.1. Засiдання KoMiciT вважаеться правомочним, якщо на ньому присутнi
бiльше половини загальноi кiлькостi членiв koMicii.

з.2. Засiдання koMicii проводиться вiдкрито, У разi необхiдностi iз
запрошенням ycix зацiкавлених cTopiH.
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З.3. Рiшення KoMicii прийплаються бiльшiстlо голосiв присуlц|а на ii
засiданнi.

3.4. Рiшення KoMiciT оформлюсться протокоJIом, яltиIi пiдпlасуrоть голова
lсопдiсii (у вlлпадку liого вiдс1,1119gтi застl,пник головlа lcoMicii) та yci присутнi
члени KoMicii, Протоtсол коплiсii затверджуетъся розпорядженняIи ПодiльсъкоТ

районноi в ллiстi Кисвi державноi адпцiнiстрацii.

ry- О. Ir4yKaH

3.5. Рiшення KoMicii про призначення або вiдмову в призначеннi >lситловоТ

субсидii може б),r" оскар}кено до суд)..

Засцrпник керiвника апарату


