
РЕЄСТР 
консультативно-дорадчих органів районної державної адміністрації, 

за організацію роботи і ведення документації яких відповідає
управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації

№
п/п

Назва 
консультативно-дорадчого органу

Розпорядження, яким
затверджено склад,
положення (зміни)

Періодичність
засідань

(відповідно
до положень)

Головуючий

1 2 3 4 5
1 Комісія  для  розгляду  документів  і  видачі

посвідчень  громадянам,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи

від 08.12.00 №571
від 19.07.10 №635
від 10.02.11 №88
від 15.05.12 №377
від 20.05.13 №163
від 22.12.14 №865
від 06.02.15 №65
від 17.06.15 №305
від 09.12.15 №516
від 11.12.17 №428

(новий склад)
від 09.08.18 № 315

У міру
необхідності

Волоцкова В.М.

2 Районна комісія для розгляду питань, пов’язаних
із встановленням статусу учасника війни

від 07.06.00 №274 
(положення)

від 27.09.06 №592 
від 03.03.07 №512
від 12.11.07 №954
від 19.07.10 №636 
від 10.02.11 №87
від 20.05.13 №164
від 16.12.13 № 468
від  19.08.15 №377

(новий склад)
від 08.12.15 №514
від 08.12.17 №422
від 08.08.18 № 313

У міру 
необхідності

Лисянський О.С.

3 Координаційний  комітет  сприяння  зайнятості
населення

від 19.08.09 №562 
(положення)

від 19.07.10 №632
від 31.01.11 №40

від 23.04.13 № 131
від 20.08.15 №379
від 27.07.18 №297

Не рідше 
1 раз на квартал

Волоцкова В.М.

4 Районна комісія з вирішення питань, пов’язаних з
призначенням  житлових  субсидій,  пільг  та
державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям

від 29.11.18 №457
(утворення)

щосереди Волоцкова В.М.

5 Районна  комісія  з  питань  погашення
заборгованості  із  заробітної  плати  (грошового
забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших
соціальних виплат

від 05.05.11 №307
(положення)

від 24.04.13 №132
від 06.11.14 № 648
від 14.07.15 №336
від 10.02.17 №58
від 11.12.17 №429

(новий склад)
від 27.07.18 № 298

Не рідше 
1 разу на місяць

Волоцкова В.М.

6 Районна тристороння соціально-економічна рада від 23.05.06 №298 
від 21.03.11 №203
від 22.02.2013 №44

(положення)
від 23.04.13 №130
від 17.01.17 №17

1 раз на 
3 місяці

Волоцкова В.М.



(новий склад)
від 12.12.17 №434

1 2 3 4 5
7 Рада з питань надання матеріальної допомоги

малозабезпеченими верствам населення
від 14.07.05 №339

(положення) 
від 04.08.06 №472 
від 19.07.10 №631
від 21.02.12 №143
від 27.10.14 № 583
від 11.06.15 №281
від 02.01.18 №03

(новий склад)
від 20.07.18 № 277

У міру потреби, 
але не менше 

1 разу на місяць

Волоцкова В.М.

8 Районна комісія з питань надання допомоги
на  поховання  деяких  категорій  осіб
виконавцю  волевиявлення  померлого  або
особі, яка зобов’язалася поховати померлого

від 16.10.07 №869
(положення)

від 01.12.08 №1259
від 13.04.11 №255
від 12.02.12 3 32

від 27.10.14 № 582
від 11.06.15 №285
від 05.01.18 №08

(новий склад)

Не зазначено Волоцкова В.М.

9 Районний  комітет  забезпечення  доступності
осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп  населення  до  об’єктів  соціальної  та
інженерно-транспортної інфраструктури

13.05.17 №162
(склад)

 від 07.12.17 №420
від 09.08.18 № 316

Щокварталу Волоцкова В.М.

10 Районна комісія з  легалізації  робочих місць
та подолання тіньової зайнятості

від 31.01.11 №37
(положення)

від 24.04.13 №133
від 06.11.14 №649
від 15.07.15 №337
від 11.12.17 №431

(новий склад)
від 27.07.18 № 299

Не рідше 
1 разу на місяць

Волоцкова В.М.

11 Районна  робоча  група  з  оперативного
вирішення  питань  призначення  субсидій  за
спрощеним порядком

від 27.08.10 №753
(створення)

від 15.03.11 №181 від
24.11.11 №851

від 06.11.14 №651
від 18.06.15 №309
від 09.01.18 №10

(новий склад)
від 26.07.18 №292

У міру
необхідності

Волоцкова В.М.

12 Районна  комісія  щодо  розгляду  питань
проведення  безоплатного  капітального
ремонту  та  першочергового  поточного
ремонту  приватних  житлових  приміщень
осіб, які мають право на таку пільгу 

від 14.07.11 №485
(положення)

від 30.04.13 №140
від 10.04.14 № 149
від 12.11.14 №713
від 17.06.15 №306
від 14.12.17 №440

(новий склад)

У міру
надходження заяв

Співголови:
Волоцкова В.М.
Лисянський О.С.

13 Комісія  з  питань  звільнення  громадян  від
сплати за соціальне обслуговування (надання
соціальних  послуг)  в  структурних
підрозділах  Територіального  центру
соціального  обслуговування  (надання
соціальних послуг) райдержадміністрації

від 22.10.10 №920
(положення)

від 31.01.11 №38
від 31.10.12 №1000
від 18.08.15 №376

(новий склад)
від 09.12.15 №515
від 08.12.17 №423
від 09.08.18 №317

У міру
надходження заяв

Волоцкова В.М.

14 Районна  комісія  з  розгляду питань  надання
грошової  допомоги  постраждалим  чи
внутрішньо переміщеним особам

від 17.11.14 № 728
(створення)

від 11.06.15 №282
від 05.01.18 №09

У міру
необхідності

Волоцкова В.М.
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(новий склад)

1 2 3 4 5
15 Районна  комісія  з  розслідування  нещасних

випадків невиробничого характеру
від 01.04.13 № 91

(положення)
від 11.06.15 №283
від 18.12.17 № 452

(новий склад)

За потребою Волоцкова В.М.

16 Районна  комісія  з  питань  перевірки
правомірності  взяття  на  облік  внутрішньо
переміщених осіб

від 18.02.16 №51
від 10.03.16 №79

від 05.05.17 № 153
від 14.12.17 №441

(новий склад)
від 31.07.18 №302

У міру
необхідності

Волоцкова В.М.

17 Районна комісія з питань підтримки, надання
соціальних послуг,  медичного забезпечення,
психологічної  та  фізичної  реабілітації
демобілізованих  військовослужбовців,  у
тому  числі  які  брали  участь  в  проведенні
антитерористичної операції

від 07.04.16 №143
(склад)

від 02.07.16 №274
від 09.11.17 № 372
від 08.12.17 №421
від 08.08.18 № 311

За потребою Волоцкова В.М.

18 Районна  комісія  з  питань  призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам 

від 23.06.16 №265
від 15.12.17 №446

(новий склад)
від 26.07.18 № 294

У міру
необхідності

Волоцкова В.М.

19 Комісія  щодо  розгляду  заяв  членів  сімей
військовослужбовців  та  інвалідів  про
виплату грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення

від 30.11.16 №456
(склад)

 від 07.12.17 №419 

У міру
необхідності

Волоцкова В.М.

20 Постійно діючий оргкомітет з підготовки та
проведення  в  районі  Всеукраїнської
благодійної акції «Милосердя»

від 19.01.01 №19 
(створення)

від 19.07.10 №634 від
28.04.11 №284

від 28.03.17 №111

Вересень-жовтень
(до Дня громадян

похилого віку)

Волоцкова В.М.

21 Комісія  з  питань  надання  одноразової
грошової  допомоги  звільненим  у  запас
(демобілізованих)  військовослужбовцям,  які
брали участь  в антитерористичній  операції
та членів сімей  загиблих (померлих) під час
участі а антитерористичній операції

від 06.10.15 №437
(створення)

від 08.08.18 № 312

У міру
необхідності

Волоцкова В.М.

22 Робоча  група  для  визначення  осіб  з  числа
учасників антитерористичної операції, членів
їх  сімей,  членів  сімей  загиблих  учасників
антитерористичної  операції,  які  потребують
відпочинку у санаторно-курортних закладах
Харківської області

25.04.18 № 155
(створення)

У міру
необхідності

Волоцкова В.М.

23 Комісія  щодо  розгляду  заяв  членів  сімей
загиблих  та  осіб  з  інвалідністю,  які  брали
участь  у  бойових  діях  на  території  інших
держав, про виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення

24.04.18 № 152
(створення)

08.08.18 № 314

У міру
необхідності

Волоцкова В.М.

24 Комісія  щодо  розгляду  заяв  внутрішньо
переміщених  осіб,  які  захищали
незалежність,  суверенітет  та  територіальну
цілісність  України,  про  виплату  грошової
компенсації  за належні для отримання жилі
приміщення

26.04.18 № 159
(створення)

У міру
необхідності

Волоцкова В.М.
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