
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про створення комісії з  

призначення житлової субсидії  

в окремих випадках 

 

 

 

 

 

 

          На підставі Положення про порядок призначення та населення субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 зі змінами та 

доповненнями, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В:   

 
1. Створити комісію з призначення житлової субсидії в окремих випадках, 

затвердити склад комісії (додаток 1) 

2. Затвердити Положення про комісію з призначення житлової субсидії в 

окремих випадках (додаток 2) 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.03.2018 № 73 «Про 

створення комісії з призначення всіх видів соціальної допомоги в окремих 

випадках» визнати таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Афоніна Ю.А.  

 

 

 

Міський  голова                                                                                    В.О. Журавльов 



Додаток № 1 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від ______________№ ______ 

                                               Склад комісії 

            з призначення житлової субсидії в окремих випадках 

 

Афонін Юрій Анатолійович                        заступник міського голови, голова комісії 

 

Кабацька Світлана Миколаївна                   заступник начальника управління соціального                                                            

                                                                        захисту населення міської ради, заступник    

                                                                        голови комісії 

 

Мотових Наталія Василівна                         завідувач сектору прийняття рішень відділу 

                                                                        грошових виплат та компенсацій управління  

                                                                        соціального захисту населення міської ради, 

                                                                        секретар комісії 

                                                       Члени комісії 

 

Воробйовська Тетяна Миколаївна               начальник  відділу грошових виплат та  

                                                                         компенсацій управління соціального захисту  

                                                                         населення міської ради 

 

Дьяченко Валентина Василівна                  заступник головного лікаря КНП Центру  

                                                                        первинної медико-санитарної допомоги   

                                                                        (за згодою)            

 

Любченко Ірина Олександрівна                   завідувач сектору прийому громадян відділу  

                                                                         грошових виплат та компенсацій управління  

                                                                         соціального захисту населення міської ради 

 

Пасічник Тетяна Миколаївна                       начальник відділу державних соціальних  

                                                                         інспекторів управління соціального захисту 

                                                                         населення Лиманської міської ради  

 

Роменська Олена Леонідівна                       головний спеціаліст відділу грошових виплат    

                                                                        та  компенсацій управління соціального захисту  

                                                                        населення міської ради 

 

Слєпцов Андрій Олександрович                  директор Лиманського міського центру 

                                                                         соціальних служб  

 

Шевченко Юрій Сергійович                         провідний юрист консульт міського центру  

                                                                         зайнятості (за згодою) 

 

 Склад комісії з призначення житлової субсидії в окремих випадках розроблено 

управлінням соціального захисту населення Лиманської міської ради. 

 

Начальник управління                                                               Г.В. Мальченко 

 

Керуючий справами                                                                  О.В. Погорелов                                



                                                                                               Додаток № 2 

                                                                                               до рішення виконавчого            

        комітету міської ради                                                       

        від__________№ _______ 

 

Положення  

про діяльність комісії з призначення житлової субсидії 

в окремих  випадках 

 

            Комісія з призначення житлової субсидії в окремих випадках (далі-Комісія) в 

своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами 

Кабінету  Міністрів України, наказами міністерств та відомств, рішеннями обласної та 

міських рад, розпорядженнями та іншими нормативними документами, стосовно 

надання та призначення житлової субсидії. 

           Членами комісії є посадові особи міської ради, відділів управління та 

соціального   захисту населення, а також інших організацій, установ підприємств, які 

мають       відношення до вирішення питань стосовно призначення житлової субсидії 

(за їх згодою). 

            Комісію очолює голова, що є заступником міського голови, на якого покладено 

обов’язки вирішення соціальних питань. В разі відсутності голови комісії засідання 

очолює її заступник. За відсутності голови комісії та заступника голови комісії, 

засідання Комісії проводить головуючий, який обирається із складу Комісії. 

            Засідання комісії проводяться за наявності потреби. 

            Рішення щодо призначення житлової субсидії в окремих випадках приймається 

на підставі наданої заяви з усіма необхідними документами, що передбачені діючим 

законодавством. 

            Рішення комісії оформляється  протоколом та передається до відділу грошових      

виплат та компенсацій для подальшої роботи. 

             Комісія має право розглядати заяву щодо надання житлової субсидії 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого пічного побутового палива в окремих випадках, які 

передбачені чинними нормативними документами. 

            У період запровадження в Україні режиму надзвичайної ситуації, здійснення 

заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, 

пандемій проводити засідання Комісії в режимі відео конференції або аудіо 

конференції (дистанційне засідання). 

         Положення про діяльність комісії з призначення житлової субсидії в окремих 

випадках розроблено управлінням соціального захисту населення Лиманської міської 

ради. 

 

 

 

Начальник управління соціального 

захисту населення                                                                                    Г.В. Мальченко 

 

 

Керуючий справами                                                                                О.В. Погорелов                            


