
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
12.10.2015           №617 

 

 

 

Про утворення комісії з розгляду  

звернень щодо призначення населенню 

 житлових субсидій, пільг та державної  

соціальної допомоги малозабезпеченим  

сім’ям при Солом’янській районній в  

місті Києві державній адміністрації 

 

 Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», постанови Кабінету Міністрів України від 

21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», постанови 

Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» та з метою розгляду 

звернень громадян та вирішення питань щодо призначення населенню житлових 

субсидій, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям: 

 

1. Утворити комісію з розгляду звернень щодо призначення населенню 

житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації та 

затвердити  її посадовий склад, що додається. 

 

2. Затвердити Положення про комісію з розгляду звернень щодо 

призначення населенню житлових субсидій, пільг та державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації, що додається. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 31.12.2010 № 36 «Про 

комісію з питань субсидій Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації». 

 



4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації                 

Максимову О.І. 

 

 

Голова                                             М. Шкуро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Cолом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації  

12.10.2015  № 617 

 

 

    ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з розгляду звернень щодо призначення населенню житлових субсидій, 

пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

1. Комісія з розгляду звернень щодо призначення населенню житлових 

субсидій, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – Комісія) 

створюється Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією з 

метою розгляду звернень громадян та вирішення питань щодо призначення 

населенню житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, що віднесені до компетенції Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 

 
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями    

Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Київської міської державної 

адміністрації та розпорядженнями Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 
3. До складу Комісії входять працівники структурних підрозділів 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, установ та 

організацій Солом’янського району міста Києва (далі-району). 

 
4. Комісію очолює заступник голови Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, заступниками голови 

Комісії є начальник управління праці та соціального захисту населення 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та заступник 

начальника управління праці та соціального захисту населення Солом’янської  

районної в місті Києві державної адміністрації. 

 
5. До повноважень Комісії належить розгляд звернень з питань щодо 

надання населенню житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, за винятковими обставинами. 

 
6. Комісія проводить засідання в міру необхідності, але не менше одного 

разу на місяць. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні 2/3 від загальної кількості членів Комісії. 

7. Засідання Комісії проводиться відкрито, із запрошенням, в разі 



необхідності, усіх зацікавлених сторін. 

 
8. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на 

засіданні Комісії. 

 
9. Рішення Комісії реалізовується після прийняття розпорядження 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, проект якого 

вносить начальник управління праці та соціального захисту населення 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

 

Виконуючий обов’язки 

керівника апарату         В.Матюхін 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації   

12.10.2015 № 617 
 

 

Посадовий склад 
комісії з розгляду звернень щодо призначення населенню житлових субсидій, 

пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації (далі - Комісія) 

 

 

Голова комісії  заступник голови Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків 

   

Заступники голови комісії  начальник управління праці та соціального 

захисту населення Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

 

заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

   

Секретар  головний спеціаліст відділу контролю за 

правильністю призначення державних 

соціальних допомог управління праці та 

соціального захисту населення Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації   

   

Члени комісії  заступник начальника управління житлово-

комунального господарства Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації  

   

  директор Територіального центру соціального 

обслуговування населення Солом’янського 

району м. Києва (за згодою) 

 

  заступник начальника відділу економічного 

аналізу, фінансового забезпечення та  

звітності - головний бухгалтер фінансового 

управління Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

 

  начальник відділу персоніфікованого обліку 



пільг управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

 

  начальник відділу призначення допомог та 

компенсацій управління праці та соціального 

захисту населення Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

   

  головний спеціаліст юридичного відділу 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

   

  начальник відділу обробки та призначення 

субсидій управління праці та соціального 

захисту населення Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

 

  заступник головного бухгалтера   

комунального підприємства «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва» (за згодою) 

 

 

 

Виконуючий обов’язки  

керівника апарату        В. Матюхін   

 

 

 

 


