КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 19.06.2019 № 562
м. Краматорськ
Про створення комісії щодо розгляду
заяв деяких категорій осіб та
учасників Революції Гідності про
виплату грошової компенсації за
належні
для
отримання
жилі
приміщення
та
затвердження
Положення про неї
На виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 «Питання
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів», постанови Кабінету Міністрів України від
28 березня 2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь
у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», постанови Кабінету
Міністрів України від 18 квітня 2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 206 «Питання забезпечення
житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей»,
керуючись
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Створити комісію щодо розгляду заяв деяких категорій осіб та учасників Революції
Гідності про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
(додаток 1).
2. Затвердити Положення про комісію щодо розгляду заяв деяких категорій осіб та
учасників Революції Гідності про виплату грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення (додаток 2).
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому Краматорської міської
ради від 01.08.2018 № 518 «Про створення комісії щодо розгляду заяв деяких категорій осіб,
про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення та
затвердження Положення про неї».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Боєвського С.О. та
Люльку Ю.А.- заступників міського голови.
Міський голова

А.В. Панков
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Додаток1
до рішення виконкому міської ради
19.06.2019 № 562
СКЛАД
комісії щодо розгляду заяв деяких категорій осіб та учасників Революції Гідності про
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

Боєвський
Сергій Олександрович

-

заступник міського голови, голова комісії

Люлька
Юрій Анатолійович

-

заступник міського голови, заступник голови комісії

Д'яченко
Олена Леонідівна

-

начальник
відділу
персоніфікованого
обліку
і
обслуговування пільгових категорій громадян управління
праці та соціального захисту населення, секретар комісії
Члени комісії:

Бабич
Володимир Костянтинович

член ради громадської організації «Союз ветеранів АТО
Донбасу» (за згодою)

Вакалов
Володимир Володимирович

начальник відділу житлового господарства

Гришичева
Поліна Володимирівна

-

начальник управління праці та соціального захисту населення

Кузіна
Юлія Володимирівна

-

начальник відділу правового забезпечення та захисту
інтересів територіальної громади

Османов
Саїд Імранович

-

начальник управління капітального
перспективного розвитку міста

Рубайло
Ярослава Сергіївна

-

начальник відділу економіки

Саєнко
Олена Миколаївна

-

начальник фінансового управління міської ради

будівництва

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Начальник управління праці
та соціального захисту населення

П.В. Гришичева

та
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Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
19.06.2019 № 562
Положення
про комісію щодо розгляду заяв деяких категорій осіб та учасників Революції Гідності про
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.
І. Загальні положення.
1.1. Комісія щодо розгляду заяв деяких категорій осіб щодо розгляду заяв деяких
категорій осіб про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
(далі – Комісія), утворюється рішенням виконавчого комітету Краматорської міської ради з
метою виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення:
- членам сімей осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі - Закон), для осіб
з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої
статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція) і
перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української
РСР;
- внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у
період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III
групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій
відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (далі субвенція) і перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних
про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в
межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо
переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї
області не призводить до збільшення розміру компенсації;
- членам сімей 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» (далі – Закон), для осіб 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 (далі - грошова компенсація) та які
потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання
відповідно до Житлового кодексу Української РСР станом на 1 січня 2018 року.
- сім’ям осіб, визначених у абзаці 14 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон), для осіб з інвалідністю I-II
групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 10
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частини другої статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають
на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР.
1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України,
Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України, а також членів їх сімей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
19 жовтня 2016 р. № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» (зі
змінами), Порядком 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, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
28 березня 2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали
участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» (зі змінами),
Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018
№ 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» (зі змінами), Порядком
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких
категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 206 «Питання забезпечення
житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх
сімей» і цим Положенням.
ІІ. Основні завдання та повноваження Комісії.
2.1. Основним завданням Комісії є реалізація:
- 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
19.10.2016 року №719;
- 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, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня
2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у
бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей»;
- Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
18 квітня 2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».
- Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 206 «Питання
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також
членів їх сімей»
2.2. До повноважень Комісії належить:
- перевірка наявності у особи статусу члена сім’ї загиблого та статусу особи з
інвалідністю;
- перевірка перебування внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, на обліку в базі даних та наявності статусу
учасника бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або статусу особи з
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інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7
зазначеного Закону;
- перевірка складу сім’ї;
- перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї
загиблого, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, та членів сім’ї;
- перевірка факту спільного або роздільного/окремого проживання членів сім’ї
загиблого(померлого), осіб з інвалідністю, які мають право на грошову компенсацію, факту
спільного проживання членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких нараховується
грошова компенсація;
- факту проживання внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, та членів сім’ї за місцем перебування
протягом року або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази
даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом
року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації;
- перевірка наявності майнових прав на нерухоме майно членів сім'ї загиблого та
особи з інвалідністю, внутрішньо переміщеної особи, а також всіх членів родини, на яких
розраховується грошова компенсація, або відчуження такого майна протягом попередніх
п’яти років;
- прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової
компенсації;
- визначення розміру грошової компенсації.
2.3. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, протягом п’яти робочих днів з
дня надходження подання до управління праці та соціального захисту населення
Краматорської міської ради про виплату грошової компенсації розглядає його по суті і в
присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає
рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації.
2.4. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо
призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності заявника або
законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та
неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання
комісії.
ІІІ. Організація роботи комісії.
3.1. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів
комісії.
3.2. Кількісний та персональний склад Комісії затверджуються рішенням виконавчого
комітету міської ради.
3.3. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються її головою у разі потреби.
Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її
членів.
3.4. Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, скликає засідання для
прийняття рішення і несе відповідальність за виконання покладених на комісію
повноважень.
У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії.
3.5. Секретар Комісії готує необхідні матеріали для роботи Комісії, повідомляє членів
Комісії про дату, час та місце проведення засідання, веде протокол засідання та зберігає
відповідні матеріали про роботу комісії.
У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки за дорученням голови Комісії
виконує інший член Комісії.
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3.6. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів з дня
надходження подання про виплату грошової компенсації розглядає його по суті в
присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи, приймає
рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації.
3.7. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо
призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності заявника або
законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та
неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання
комісії.
3.8. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше,
ніж 1/2 від присутніх на засіданні членів комісії.
3.9. Комісія має право одержувати в установленому порядку від місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
міста інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
3.10. У разi відмови в призначенні грошової компенсації комісія надсилає заявнику
копію відповідного рішення із зазначенням підстав для його прийняття протягом 3 робочих
днів з моменту прийняття такого рішення.
3.11. Заявник має право оскаржити рішення комісії про відмову в призначенні
грошової компенсації в суді.
3.12. У разі прийняття рішення про призначення заявнику грошової компенсації
комісія одночасно визначає розмір такої компенсації, виходячи із нормативів, затверджених:
3.12.1 -постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» (із змінами);
3.12.2 -постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 214 «Питання
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території
інших держав, а також членів їх сімей»;
3.12.3 -постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України».
3.13. Протягом 3 робочих днів з моменту прийняття рішення про призначення
і виплату грошової компенсації комісія надсилає копію рішення заявнику із зазначенням
суми належної йому грошової компенсації, а також департаменту соціального захисту
населення Донецької обласної державної адміністрації.
3.14. Заявник може оскаржити рішення комісії щодо належної йому суми грошової
компенсації в суді.
Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується всіма членами Комісії.

Начальник управління праці
та соціального захисту населення

П.В.Гришичева

Керуючий справами

А.М. Давискиба

