УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 22.05.2018р.

м.Яремче

№ 51

Про внесення змін до
Положення про комісію з
питань надання державної
соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям та
житлових субсидій
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.04. 2018
року № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1022»
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.Внести зміни до Положення про комісію з питань надання державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій,
затвердженого рішенням міськвиконкому від 28.04.2015р. № 41:
1.1 Підпункт 6.1. пункту 6 викласти в новій редакції:
«6.1. житлових субсидій, у випадках:
- на понаднормову площу житла ( збільшену не більше ніж на 30%)
непрацюючим непрацездатним особам ;
- у разі купівлі ( або набуття права власності) житла, земельної ділянки,
товарів або оплати послуг на суму більще 50 тис.грн;
- за фактичним місцем проживання за наявності договору оренди житла або
індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у
разі, коли їм нараховується плата за житлово - комунальні послуги;
- без урахуванням окремих осіб з числа зареєстрованих ( враховуючи норми
щодо розміру отриманих ними доходів та перебування за кордоном);
- за наявності транспортного засобу ( у тому числі у членів сім’ї ), з дати
випуску якого минуло менше 5 років, виходячи із складних життєвих
обставин сім’ї ;
- якщо у працездатної особи відсутній дохід або її дохід менший мінімальної
заробітної плати та/або вона не сплатила єдиний соціальний внесок у
мінімальному розмірі ( крім тих, хто навчається, перебуває на обліку у
службі зайнятості або отримує один із визначених видів допомоги, яким
субсидія призначається на загальних підставах). Таке рішення може бути
прийнято лише щодо осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.
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При цьому контролюється сплата особами єдиного соціального внеску
протягом терміну дії субсидії.
Якщо протягом строку призначення житлової субсидії за рішенням
комісії не сплатить єдиний соціальний внесок чи сплатить його в розмірі,
меншому ніж мінімальний, за будь який місяць протягом строку призначення
житлової субсидії, управління праці та соціального захисту населення
протягом 3 робочих днів з дня отримання інформації від органу Пенсійного
фонду України вносить на розгляд комісії подання щодо скасування
рішення комісії про призначення житлової субсидії такому домогосподарству
і повернення коштів виплаченої житлової субсидії до державного бюджету:
- за наявності заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує
20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- за фактичним місцем проживанням внутрішньо переміщеним особам;
- у разі неотримання на запит відомостей про склад зареєстрованих у
житловому приміщенні осіб та за наявності розділених особових рахунків
комісія визначає кількість осіб у домогосподарстві.
Комісії надано також інші повноваження щодо призначення субсидії в
окремих випадках».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами міськвиконкому Олександра Шимка.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

