
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2016. №       м. Ужгород 

 

 

Про положення  

про робочу комісію з питань  

координаційної діяльності  

з надання населенню соціальних  

допомог та житлових субсидій 
 

 

 

         Відповідно до частини 6 статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування 

в Україні»  виконком міської ради ВИРІШИВ:  

 

        1. Затвердити положення про робочу комісію з питань координаційної 

діяльності з надання населенню соціальних допомог та житлових субсидій  

(додається). 

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 
 

 

 

Міський голова                                                                                Б. Андріїв 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконкому 

_______________ № ______ 

 

Положення про робочу комісію з  

питань координаційної діяльності з надання населенню соціальних допомог 

та житлових субсидій 

 

1. Загальні положення 

 

 1.1. Робоча комісія з питань координаційної діяльності з надання 

населенню соціальних допомог та субсидій (надалі Комісія) утворюється 

рішенням виконавчого комітету з метою розгляду та практичного вирішення 

питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, надання пільг та житлових субсидій у випадках, віднесених чинним 

законодавством України  до компетенції Комісії. 

 

 1.2. Правовою базою діяльності Комісії є закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження 

голови обласної  державної адміністрації та рішення виконкому. 

 

 1.3. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету. 

 

 1.4. Комісія може розглядати питання  надання  державної соціальної 

допомоги  малозабезпеченим сім’ям, надання населенню пільг та житлових 

субсидій у присутності заявника, або без його присутності згідно з поданими 

документами. 

 

 1.5. Засідання Комісії проводяться  не рідше одного разу на місяць. 

 

2. Функції Комісії 

 

 2.1. Виходячи з конкретних обставин, Комісія розглядає заяви, 

приймає рішення про призначення житлових субсидій відповідно до чинного 

законодавства. 

 

2.2. За рішенням Комісії може призначатись державна соціальна 

допомога малозабезпеченим сім’ям. 

 

2.3. Комісія розглядає подані заяви громадян з питань надання пільг за 

адресою їх фактичного місця проживання на оплату житлово-комунальних 

послуг, послуг зв’язку, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива. 

 

 



 2.4. Рішення про призначення державної соціальної допомоги, пільг  та 

житлових субсидій у вищезазначених випадках приймаються на підставі 

результатів обстеження матеріально-побутових умов проживання  сім’ї, яка 

звернулась  за призначенням різних видів допомог. 

 

 2.5. Рішення  Комісії  є  правомірними,  якщо  за  нього  проголосували  

більше  половини  її  членів,  присутніх  на  засіданні. 

           

         2.6. В окремих випадках, виходячи з конкретних обставин, субсидії 

можуть призначатися за рішенням комісії непрацездатним особам, які 

проживають самі, на понаднормову площу житла, але не більше 120 кв. м 

площі  власного будинку,  80 кв. м площі  квартири. 
 

 _______________________________________________________________ 

 

 


