БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 квітня 2018 року

м. Біла Церква

№ 151

Про організаційні питання забезпечення
житлом деяких категорій громадян
Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської
міської ради від 11 квітня 2018 року №3634, керуючись п. 5 Порядку виплати грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх
сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року
№719, та п. 5 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших
держав, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 березня 2018 року №214, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Затвердити положення про комісію щодо розгляду заяв членів сімей загиблих осіб
та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації, згідно з додатком 1.
2. Затвердити склад комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих осіб та осіб з
інвалідністю про виплату грошової компенсації, згідно з додатком 2.
3. Визнати такими, що втратили чинність, додатки 17 та 18 до рішення виконавчого
комітету Білоцерківської міської ради 25 липня 2017 року №246 «Про оновлення складів
колегіальних органів, до компетенції яких віднесено вирішення питань соціального захисту
населення».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Новогребельську І.В.
Міський голова

Г. Дикий

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від «___» __________ 2018 р. №____
Положення
про комісію щодо розгляду заяв членів сімей загиблих
осіб та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації
1. Комісія щодо розгляду заяв членів сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю про
виплату грошової компенсації (далі – комісія) створюється з метою організації виплати
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення особам, які потребують
поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до
Житлового кодексу Української РСР та на обліку в Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги, а саме:
1.1. сім’ям загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим — восьмим пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
1.2. особам з інвалідністю I—II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11—14 частини другої статті 7
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
1.3. сім’ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених в
абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
1.4. особам з інвалідністю I—II групи з числа учасників бойових дій на території
інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов’язаних з перебуванням у таких державах, визначених пунктом 7 частини
другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України та Законами України,
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради,
розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями міської
ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативноправовими актами, а також цим Положенням.
3. Положення про комісію та персональний склад комісії затверджуються рішенням
виконавчого комітету міської ради.
4. До складу комісії можуть входити представники структурних підрозділів міської
ради та її виконавчого комітету, депутати міської ради, представники громадськості.
5. Основними функціями комісії є:
5.1. перевірка наявності у особи статусу члена сім’ї загиблого та особи з інвалідністю;
5.2. визначення категорії особи як члена сім’ї загиблого;
5.3. перевірка складу сім’ї особи з інвалідністю;
5.4. перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї
загиблого та особи з інвалідністю;
5.5. перевірка факту спільного або окремого проживання членів сім’ї загиблого, які
мають право на грошову компенсацію;
5.6. прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової
компенсації;
5.7. визначення розміру грошової компенсації
5.8. перевірка наявності майнових прав на нерухоме майно членів сім’ї загиблого та
особи з інвалідністю, а також всіх членів родини, на яких розраховується грошова
компенсація, або відчуження такого майна протягом попереднього року.
6. Основною формою роботи комісії є засідання, які скликаються головою комісії.
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7. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини
членів комісії.
8. Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на
засіданні.
9. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
10. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та
секретарем комісії.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

С. Постівий

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від «___» __________ 2018 р. №____
СКЛАД
комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих осіб
та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації
Новогребельська
Інна Володимирівна

-голова комісії, заступник міського голови;

Велігорська
Тетяна Олександрівна

-заступник голови комісії, начальник управління
соціального захисту населення Білоцерківської міської
ради;

Яковець
Віта Віталіївна

-секретар комісії, головний спеціаліст відділу соціального
забезпечення управління соціального захисту населення
Білоцерківської міської ради;
Члени комісії:

Борисенко
Світлана Миколаївна

-заступник начальника управління - начальник відділу
нагляду та контролю управління соціального захисту
населення Білоцерківської міської ради;

Капінус
Людмила Олександрівна

-начальник управління адміністративних послуг
Білоцерківської міської ради;

Лісовенко
Олена Олександрівна

-голова громадської організації «Рада матерів та дружин
учасників АТО» (за згодою);

Мірошніченко
Любов Олександрівна

-начальник відділу обліку та розподілу житла управління
житлового господарства департаменту житловокомунального господарства Білоцерківської міської ради;
-голова Громадської організації «Всеукраїнська спілка
інвалідів і ветеранів війни в Афганістані «Десантне
братство» (за згодою);

Поліщук
Віктор Степанович
Потапов
Федір Федорович

-член Білоцерківської міської громадської організації
Української спілки ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів) (за згодою);

Терещук
Світлана Григорівна

-начальник міського фінансового управління
Білоцерківської міської ради.

Терещук
Юлія Вікторівна

-заступник начальника управління - начальник відділу
правової та кадрової роботи управління соціального
захисту населення Білоцерківської міської ради;

Чміль
Олександр Володимирович

-завідувач виробничо-технічного сектора відділу
капітального будівництва Білоцерківської міської ради;

Яценко
Дмитро Олександрович

-керівник спеціалізованого формування Білоцерківського
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді «Служба підтримки ветеранів, учасників бойових
дій, антитерористичної операції та членів їх сімей».

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

С. Постівий

