ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
райдержадміністрації
15.06.2018 № 298
ПОЛОЖЕННЯ
про районну комісію по вирішенню питань, пов’язаних з призначенням
громадянам усіх видів державної соціальної допомоги та пільг
1. Комісія по вирішенню питань, пов’язаних з призначенням громадянам
усіх видів державної соціальної допомоги та пільг (далі - комісія) створюється з
метою розгляду та практичного вирішення обставин, передбачених частиною
першою статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям», зі змінами, пунктами 5, 6 (крім підпункту 1), 7 (крім
підпункту 10), 8, 9, 14, 15, 16, 18, 22 Положення про порядок призначення та
надання населенню субсидій для відшкодування виплат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
21 жовтня 1995 року № 848, зі змінами, пунктом 2 Положення про Єдиний
державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року
№ 117, зі змінами.
2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією і законами України,
актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України,
наказами Мінсоцполітики України, розпорядженнями голови обласної
державної адміністрації.
3. Комісія утворюється розпорядженням голови районної державної
адміністрації з представників структурних підрозділів районної державної
адміністрації, організацій та установ надавачів житлово-комунальних послуг,
служби центру зайнятості, органів місцевого самоврядування, діяльність яких
має відношення до вирішення соціальних проблем в районі.
4. Комісію очолює заступник голови районної державної адміністрації,
який відповідно до розподілу обов’язків координує питання соціального
захисту населення. Заступник голови комісії за посадою є начальник
управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.
5. Головними функціями комісії є розгляд матеріалів та прийняття
рішення стосовно призначення (непризначення) усіх видів державних
соціальних допомог та пільг.

2
Продовження додатка

6. Комісія сприяє вирішенню питань стосовно надання можливості
отримати субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива сім’ям у випадках, неврегульованих чинним законодавством.
7. Комісія сприяє вирішенню питань щодо надання можливості отримати
допомогу малозабезпеченим сім’ям у випадках, неврегульованих чинним
законодавством.
8. Комісія вирішує питання щодо надання пільг пільговим категоріям
громадян та реєстрації в Єдиному автоматизованому реєстрі осіб, які мають
право на пільги за адресою фактичного проживання.
9. Комісія має право:
1)
визначити
перелік
додаткових
неврегульованих
чинним
законодавством довідок, необхідних для розгляду справи, та порядок їх
розгляду;
2) для забезпечення об’єктивного, неупередженого і всебічного розгляду
комісією справи по суті, одержувати від заявника необхідні додаткові
документи для прийняття рішення;
3) організовувати перевірку наданих заявником документів та пояснень,
представлених для розгляду справи;
4) одержувати від організацій, установ та підприємств усіх форм
власності інформацію, необхідну для розгляду справи;
5) призначити або відмовити в призначенні усіх видів державних
соціальних допомог заявнику.
10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів у
присутності не менше двох третин членів комісії. У разі рівного розподілу
голосів, голос голови комісії - є ухвальним.
11. Рішення комісії щодо призначення (непризначення) усіх видів
державної допомоги та пільг є остаточним і підставою для видання
розпорядження головою районної державної адміністрації.
12. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується
головою, в разі його відсутності - заступником голови комісії та секретарем
комісії.
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13. Засідання комісії проводиться по мірі надходження заяв громадян, але
не рідше як один раз на місяць.
14. Розпорядження
голови районної державної адміністрації є
обов’язковим для виконання управлінням соціального захисту населення
райдержадміністрації при розрахунку усіх видів соціальних допомог.
15. Призначення субсидії проводиться в тому місяці, в якому подані заяви
громадян, незалежно від дати проведення засідання комісії.
16. Матеріали на засідання комісії готуються управлінням соціального
захисту населення районної державної адміністрації та після їх розгляду
зберігаються в управлінні.
17. Рішення комісії про призначення або відмову в призначенні житлової
субсидії може бути оскаржено заявником до суду.

Заступник керівника апаратуначальник організаційного
відділу апарату райдержадміністрації
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