
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

27.01.2021                                                                                                № 19 

                                                                 м. Лиман 

Про створення комісії з питань 

надання пільг окремим категоріям 

громадян за фактичним місцем 

проживання 

Відповідно до пункту 2 Положення про Єдиний державний автоматизований 

реєстр осіб,які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.01.2003 № 117 (зі змінами), керуючись статтею 34 Закону України 

«Про місцеве  самоврядування в Україні», виконавчий  комітет  міської  ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.Створити комісію з питань надання пільг окремим категоріям громадян за 

фактичним місцем проживання та затвердити її склад (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про комісію з питань надання пільг окремим категоріям 

громадян за фактичним місцем проживання (додаток 2). 

3.Рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 20.01.2016 №13 « Про 

створення комісії з питань надання пільг окремим категоріям громадян за фактичним 

місцем проживання»( зі змінами) визнати таким, що втратило чинність. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Афоніна Ю.А. 

 

 

 

Міський голова                               О.В.Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

27.01.2021 № 19 

 

 
                                                     Склад 

комісії  з питань надання пільг окремим категоріям громадян за фактичним  

                                              місцем проживання 
 
Афонін Юрій Анатолійович заступник міського голови, голова комісії 

 

Яцюк Олена Олексіївна                                  заступник начальника управління   

соціального захисту населення міської 

ради, заступник  голови комісії 

 

Сушко Надія Володимирівна                         начальник відділу персоніфікованого  

                                                                           обліку управління  соціального  

                                                                           захисту населення міської ради,   

                                                                          секретар комісії 

Члени комісії:  

 

Дегтярьова Наталія Миколаївна                   головний спеціаліст відділу   

                                                                          персоніфікованого обліку управління  

                                                                          соціального захисту населення  

                                                                          міської ради 

 

Слєпцов Андрій Олександрович                  директор Лиманського міського центру   

                                                                         соціальних служб  

 

Шаповалова Юлія Петрівна                         начальник відділу обліку та    

                                                                         звітності управління  соціального  

                                                                         захисту населення міської ради 

 

Шуляченко Ірина Олексіївна                        начальник юридичного відділу міської   

                                                                          ради 

 

 

Начальник управління                                                             Г.В.Мальченко 

 

Керуючий справами                                                                О.В.Погорєлов 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

Додаток 2 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

27.01.2021 № 19 

 

 

                                                     Положення 

про комісію з питань надання пільг окремим категоріям громадян за фактичним      

                                              місцем проживання. 

 
 

1. Комісія з питань надання пільг окремим категоріям громадян за фактичним місцем 

проживання окремих категорій громадян, створена з метою реалізації права на пільги 

окремих категорій громадян ,передбачених чинним законодавством. 

2.  Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України з 

питань надання пільг  окремим категоріям населення, Постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.01.2003 №117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб,  

які мають право на пільги”(зі змінами),нормативно-правовими актами Кабінету 

Міністрів України, які визначають порядок надання пільг та законами України про 

державний бюджет на відповідний рік. 

3.  Основними завданнями Комісії є: 

         - забезпечення реалізації права на пільги окремих категорій громадян за    

фактичним місцем проживання; 

         - надання допомоги пільговикам в формуванні пакету документів для отримання    

пільг; 

         - співпраця з організаціями, установами, підприємствами для своєчасного та               

всебічного вирішення питань, що виникають при виконанні вищезазначених   

завдань. 

4. Комісія має право: 

        - одержувати в установленому  порядку від структурних підрозділів міської       

 ради , виконуючі обов’язки старост, установ, організацій, підприємств всіх форм   

 власності, об’єднань громадян інформацію та документи, необхідні для  

 виконання покладених на неї завдань; 

        - приймати рішення щодо надання пільг окремим категоріям громадян за   

 фактичним місцем проживання відповідно до вимог чинного законодавства          

та  порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. 

5. Основна форма діяльності Комісії –засідання, які проводяться при наявності   

звернень громадян. 

6. Комісія правомірна приймати рішення за участі в засіданні не менш, як 2/3 

кількості  членів, присутніх на засіданні. Рішення Комісії оформлюється протоколом. 

7. В разі потреби, для встановлення (підтвердження) фактичного місця проживання 

пільговика та членів його сім’ї, залучати державних соціальних інспекторів 

управління соціального захисту населення, соціальних працівників територіального 

центру, представників громадських   організацій, виконуючих обов’язки старост. 

8.Організаційне забезпечення роботи комісії, формування та збереження відповідної  

документації, виконання рішень Комісії покладено на управління соціального захисту 

населення міської ради. 



 

Положення про комісію з питань надання пільг окремим категоріям громадян за 

фактичним місцем проживання розроблено та підготовлено управлінням соціального 

захисту населення Лиманської міської ради. 

 

 

 

 

Начальник управління                                                             Г.В.Мальченко 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                 О.В.Погорєлов 

 

 

 

 


