
1тугутвськА РАйоннА,щв1(АвнА Адм1н|стРАц1я
хАРк|всько1 оь'!Аст[

РозпоРяджшння

х, //!9угу1'в

!1ро затвердя(ення [1олоясення про
районпу конф|ктну ком!с!по з питань
призначення дер:кавпо! соц!ально!
допомог[| малозабезпеченим с!м'ям,
надання насе.'|енцк) ц|льг та субспд!й
для в!дпшкодування вцтрат на оплат
1китлово_кому||аль!!их поепуг'
придбання скрапленого газу' твердоп)
та рйкого п!яного побу"товок) палпва та
1]' нового складу

8|дпов|дно до статей 6,2з, з9 3акону }ра1ни "||ро м|сцев1 державн|
адм[н1сщаш|!'', статг1 4 3акону )|'ща!ни "|1ро дер){{авну соц|альну допомоц
малозабезпеченим с!м'ям'', постанови 1{аб|нету \4|н[сщ1в 9ща!ни в|д 24.02.2003

)1! 250 <|{ро затверлження |{орядч щизначенн,{ 1 виллати дерэкавно] соц!ально{

допомоги ма.глозабезпечентд'д с|м'ям>>, <<[|оложен1{'т про порядок призначен1{я та
надан}!'{ населенн}о су6сид1й для вйтш:<одування вищат на оплац )китлово-

кот\{).н:1пьних послуц придбанття скрапленог0 газу' твердок) та р!дкого п!нного

побщового папив:)' затвердженоп) постановото 1{аб1нец 1\4|н|ср|в !кра'йи
вй 21.10.1995 }.[о 848, постанови (аб|нец \4|н|сщ|в }кра!ни в|д 29.01.200з
}'[о 117 <|1ро €диний дер:кавний авгоматизований реесщ ос|б, яЁ мшоть право на

п1льгш>:
1. 3атверАити новий склад районно| конфл[ктно! ком1о|] з питань

призначенн'{ дерхавно| соц1ально| допомоги малозабезпеченим с|м'ям, надання
наоеленнк) п!льг та субоид1й для в1дтпкодування витрат на оплац житлово-
кощ/на]1ьних послуц придбання скр!1пленого газу' твеРдого та р!дкого п|нного
побутового палива. (додаеться).

2. 3атверАити |{оложенття про районну конфл1кгну ком|с1то з питань
призначення дер)кавно| соц1ально| допомоги малозабезпеченим с!м'ям, надання

населенн!о пйьг та субсид|й для в|дшкодування витат на о!1]!ац житлово-

комунальн|'( послуц придбання окрапленого газу, твердого та р!дкого п1нного

поб}"товото палива (додаетьоя).
3. 8изнати такими' що втратили чинн[сть, пункл 1 розпоряджен|{я голови

рйоннот державно| адм|н1страш|! в|д 29.03 '2010 }'|э 290 <|1ро створен!'{

районно'[ конфл1кгно{ ком|с|] з питань призначен}]я дер}кавно] соц|ально|

допомоги малозабезпеченим с!м'ям, надання населеннто п|льг та оу6сид|й дтя
в!дтпкодування вищат на о|1пац/ )китпово_комун.1льних поолуц прилбання



скр(1пленого газу твердог0 та рикого п1чного побутовог0 папива)) в чаотин!
затверджен!я ск]1аду ком|с[| пункг 2 вищезазначеного розпоряд)кення та
розпорядження голови районнот дер)кавнот адм1н;страц!]: ь|д 27 .04.2012 !'[р 319
<<|{ро внесення зм1н до |1оложення що рйонц конфл|кгну ком1с1то з литавь
призначення дер)кавно! ооц|ально! допомоги малозабезпеченим с|м'ям' надання
наоеленн1о п|льг та субсид1й для в1дцлкодуван|1я витрат на оплац житлово_
кот{л{альни'( поолуц придбання ок!апленого газу' твердо|0 та рикого п|чног0
побщового ла:\ива>>' вА 25.06.20|0 )'|э 558 <|{ро внесення зм1н до складу
районнот конфл1кгно1 ком|с[1 з питань призначення деря(авно1 соц|альнот
допомоги малозабезпеченим с1м'ям, надан!{'{ населенн|о п|льг та оубсид!й для
в|дплкодрання вищат на оплац/ )китлово_комун(1льних послуц придбання
сщапленог0 газу' твердог0 та р!дкого п!нного поб1"тового паливо>' в|д
15.0з'2011 !т[э 183 <||ро внесення зм1н до окладу районно| конфл|кгно1 ком1с!] з
питань призначенття дер>кавно! соц|ально| допомоги малозабезпененим с1м'ям,
надання населеннто п1льг та субсил|й д.тля в|дп.ткодування витрат на оплац/
)китлово-комунальних посщ4 придбання сч)а!1пеного га:}у' твердого та р|дкого
п1яного побутовотю палива'', ь1д 26.1|.2012 1хгэ 1124 <|1ро внесент:я зм!н до
сютаду районно! конфл1ктно{ ком!с|! з питань призначення державнот соц|а:тьно|
допомоги малозабезпеченим с|м'ям, надання населенн|о п|льг та сфсид[й для
в1дтпкодування вищат на оплац хитлово-|о}9'унальних послуц прилбанття
сщапленого г(ву, твердоп) та р1дкого п|яного побутового палива'',
в]д 19.06.2013 }т|о 202 <|[ро внесен|{'{ зм1н до складу районнот конфл1кгно|
ком|с|] з питань призначенн'{ деР)кавно| соц1атьно| допомоги малозабезпеченим
с|м'ям, надання населенн1о п!льг та субсид!й для в1дшкодування витрат н!
оплач/ житлово_комунальних послуц придбання скр:1!1пеного г1ву твердого та
р1дкого п|нного побутового палива''.

4. (онщоль за викон::нням розпоряджен!{'{ пок.'1аоти на засц.пника г0лови
районно! дер;кавно| адм1н!страц[] 1{оростельова в.в.

[1ерпший засцгпник голов[|
районно| дерясавпо! адм!п!страц!| !о.к.вАР!ш'шов



зАтввРд}(вно

Розпорядхсення голови
оайонно] деожавно1 адм!н!страц!1

#аагсуййугууп^, 7//

-----т---------7-склАд
районно! коцфл!:сгно! к6м!с|! з питань прцзначення дер?кавнот

соц!альцо1 допомоги малозабезпененим с!м'ям, наданця населенн:о п!льг та
сФсцд!й для вйппкодування вцтрат на оплату ,|{итлово-комунальних

послуг' придбання скрапленого газу' твердого та р!дкого п!нного поб1тового
цалива

1. коРоствльов засцпник г0лови раионно| державно1
адм1н1отрацп' !0лова ком1с11

нача[льник управл!ння праш! та соц!ачьного
захисц населен|{'{ рйонно] державно!
адм1н!страц1|, засцпник голови ком|с||

спец1ал|ст 1категор!| секгору прийощг заяв
та локриент!в управл!ння прац1 та

м1сьщаицентру

8ячеслав Болодимирович

2. ]{ися|7ськ\4ут
Флекоандр €ерг1йовин

3. жуковА
}{атал|я 6лег1вна

4. Боико
1рина |0р|!вна

5. ку1Рнко
1етяна Флександр1вна

6. мАсАд1тш1А
.[1|л!я .[1еонй1вна

7. м'{|1]и}1А
Алла €авел|!вна

соц|ального захисц/ населення районно|
державно| адм!н|сщац1|, секретаР ком[с|]

економ|ст в1дд1лу обл1ч природного г(ву
9уц|всько!
(за згодото)

ф|л1! пАт "1арк1вгаз"

заступник начапьника управпшня
начальник в{лд|.ц конролю та соц1альних
|нспекгор[в, головний дерх<авний соц1альний
!нспекгор управ.л:|ння праш! та соц1ального
захисц населенн'! рйонно| державнот
адм[н|орац|!

дирек]ор чуц!ъського
зайнятост| наоелен:ля (за згодото)

головттий спец!ал!ст в|ддйу щоп:ових виплат
та компенсац1й управл1ння прац| та
соц1ального захисц наоелення районно|
дерхсавно! адм|н1сщац1|
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8. РомАнцовА
10лй 8алер|!вна

9. сА1]влк1г{А
€в|тлана \4икола]вна

10. ств[внко
Ёад[я 8асттт|вна

11. ]|тнвч\,к
8льга Б1ктор|вна

12. юно]!{вв
[митро Анатол1йовин

(ер!вншк апарату районно1
дерхсавно! адпл!н!страц!!

к)це|{Ф 2 5з 58

начальник в1дд1лу персон1ф1кованото обл|ц
отригцван|в п]льг за !х вилами управл|ння
прац| та соц1ального захисц населенн'{

районно} дер':кавно| адм!н|срац||

начальник бтоджетного в1дд|лу ф|нансового
управл|ння районно! державно| адм[н1сщац1!

головний спец|ал!ст в|лл!лу по виплат|
компенсац!й та що|шов!тх виплат управл!ння
прац| та соц1атьного захисц населенн'{

рФонно| Аер>кавно| алм1н|страш!|

головнии спец1а.]!1ст в1дд1]у
персон|ф|кованого обл|ку ощимуван|в пйьг
за !} видами управл!нгш праш! та сош!ального
захисц населення районно| державнот
адм1н1отрац||

головний опец[ал[ст 1оридичного сектору
атларац районно| дер>кавно! адм|н1страц||

[!,/:( ' !.|о. ковтун



зАтввРджвно

Розпорядх<ення голови

поло)!шння
про районну конф!кгну'ком!с|по 3 п!|тднь призшанення дер:кавпо!

соц!ально| допомоги малозабезпененим с!м'ям, надання населеннло пйьг та

субоид|й для в1дп:лодування витрат на о!ш|ац )китлово-ко]!гу{альних послуц
придбаттня окрапленого газу твердоп} та рйкого п|нного побутового па.,]ив:1

(дал| (ом1сй) € консультативно-дорадчим органом, який утвортоеться головок)

рйоттно| дер>кавно| адм[н1страц1! для вир1:пення питань щодо надання п|льг за

факгияним м|оцем проживання' призначенн'{ оубоид1й та допомог особам' як!
не мак)ть щава ощимувати зазначен! види допомог на загапьних п|дотавах
(лал1 - (ом1о|я).

2. (ом1с]я у сво!й д1яльност| керуеться (онотицт]|ето }кра1ни, 3аконами
9кра!ни, акгами |!резидента !кра!ни, |&б|нету й|н1отр|в }кра|ни, наказами
й|н1стерства прац1 та соц!ального захиоц населенн'{' розпорядхент{'1ми голови
обласно] дер;кавно| адм[н[сщап1{, наказами дирекгора,(епартаменц
соц!атьного захиоц населення обласнот державно| адм!н!отрац!1,

розпорядженнями голови районно! державно| адм1н1орац|!, р|ш:еннями
районно! Ради, Регламентом районно! дерт<авно| адм|н|страц1| |{олохенням про

управл1ння прац1 та соц1:)льного захисц
адм1н|страц1| та цим |{оложенттям.

населенн-'1 раионно1 державно1

п- пРАвА тА оБов'язки ком1сп

1. 1{ом!с1я на п|дстав| пред'яв.глених дочъ-лент|в, акг|в обстеженття
матер1а.тгьно-побутових умов о1м'| приймас р|лпеттня про призначення
(нещизначення ) сфсил|й. допомоп пйьп

2. на розгляд 1(ом1с|! виносяться л|1тання щодо призначення державно|
соц|ально! допомоги малозабезпеченим с|м'ям у вттпадках, коли:

2.1. |{рапезлатн| члени малозабезпечено! с|м'! не прац1оють, не слул(ать'

субсид!й для в!дпшкодування витрат ца оплац/ житлово-кощ/цаль||их
пос.лпуц придбаппя скРаплепоп) газу' твердого та рйкого п!чного побугового

палива

1. 3АгАльнооБов'я3ков! положвн}1'{

1. Районна
соц|ально1 допомоги

конфл|кп+а ком1с1я
малозабезпеченим

з питань призначення державно|
с1м'ям, надання населенн|о п1льг та

не вчаться за деннок) формото навнання у загальноосв|тн|х, щофес[йно-
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техн1чних' вищих н:1вчальних зак.]1ад{!х 1-!! р|вня акредитац1| пРотягом трьох
м|ояц|в, що переду1оть м!сяцто звернення за призначенгим державно|
соц]ально1 допомоги (кр|м ос|б, як| в установтенопту порялц визнан|
безроб1тними та за |нформац|ето центр!в зайнятост| не пору1ц)'|оть
законодавство про зайнят|сть щодо сприянн'{ свосму працев.|1ап1туваннто; ос|б'
як1 доглядатоть за д1тьми до досягнення ними щир!нного в1ку або за д|тьми, як|
пощеб1тоть дог.]1 1ду протяг0м часу' визначеного у медично}[у висновч/
л1карсько-консультативно! ком1с[!, але не б1ль|пе н|ж до досягнен!1я н'1ми
лпестир1нного в|ч; ос1б, яЁ догляда.:оть за ]нвал|дадди 1 щупи або д1тьми-
|нвал]дами в|ком до 18 роЁв, за |нвалйами {{ щупи внасл!док псих!чного
розпаду, а такох( за особами, як| досягли 80-р|нното в|ц; ф!зинттих ос[б, як[
надатоть соц[альн[ поолуги);

2.2. |\|д чао виб!р:ового оботехсення матер|ально-побщовтос 1ъаов с!м'|
з'ясовано, що матозабезпенена с1м'я мае додатков1 дхерела д;ш !сщвання, не
зазнанен1 у декларац|| про доходи та мйно (здана у найм або оренду яситловоп)
прим|щення (булинч) або його частини; один чи к1лька нлен|в с!м'! пра:цототь
без оформленття тр}дових вйносин у встановпено||ту порядц; можлив1сть
отримання доходу вй утримання хщоби, пти:.{1, 1ншто< тварив; дохй вй
народних промисл|в, використання наявно| с|льськогосподарсько1 техн1ки,
вантажно| мап:ини, м|кроавтобуса тощо);

2.3. Фоо6и, як1 входять до скпаду ма.'|озабезпеченот с|м'|, протягом
12 м|сяц|в перед звернен}{'1м за наданням соц!ально| допомоги зд1йснили

чп1ктлто земе;тьно! д|':тянки, кв:1ртири (бщи""у) авгомоб|ля, тРанопощног0
засобу (механ|зму), буд|вельних матер1ал;в. |нп.гих товар1в довгостро1Фвого
в)китку тощо або оплатили послуги з навчан|{'т, бщ|внитцва, ремонц кк1щири
(будинч) або авгомоб|ля, щанопощног0 засобу (механ]зму), телефонного
(в тому ниол| моб1льного) зв'язку тощо (кр|м житлово-комун:1пьних пос]гуц у
мек!х норм спо)киванЁя та медичних пос.туц пов'язаних |з забезпечентлям
х<иттед1яльност|) в с1ъа!, яка на час звеРнення пеРевищус 10-кратну величину
прожиткового м!н1мрту лля с1м'[;

2.4. } влаоност| чи волод|нн1 мапозабезпеченот с1м'| (кр|м о1мей, що
склада}0ться ли1пе з д|тей та оо|б, як1 дооягли 65-р|нного в1ч або с |нвал1дапли 1

| 11 щупи, та с!мей, в яких е д1ти-|нвап1ди) е земельна д|лянка площето понад 0,6
гекгара (кр1м випадк[в, коли т,!ка земельна д1лянка з нез:1пежних в]д с1м'}

причин не приносллть дох1д);
2.5. ! ьтасност[ чи волод|нн| малозабезпечено] с|м'| с друга кващира

(булинок) за р{ови' що загальна площа }(итла перевищуе 21 кв. м. на одного
члена с|м'] та додатково 10,5 кв. м. на с|м'то, чи б|льтпе одното автомоб|ля,

щанспощного засобу (механ!зпту). при цьо}{у не врахову1оться транспощн[
засоби, як! зфно |з законодавством не с об!екгами оподаткуванття (кр1м

щакгор!в на цсенинному холу).
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3а наявност! обставин, передбанених у п[дпунктах 2.1-2.4 дч>кавна
соц1а.пьна допомога матоза6езпеченим с1м'ям може б1ти щ)изначена за

р|п:енням ком[о|! у раз1, якщо:

у склал! с1м'| с !нвал|л;

у мапоза6езпеиен|й багатод1тн|й с|м'! виховухоться трос або б|льпте д1тей
в[ком до 18 рок|в (якщо д!ти навчаються за деннок) формоло навнання у
загальноосв|тн|х, а також профес1йно-техн|чних' вищих навча-]!ьних закладах 1-

1! р|вня акредитац1], але не дов:пе нБк до досягнення ними 23 рок!в);
немож;птв!сть ощимання буАь-яких джерел д:1;{ 1онуванття пов'язатта з

тривало:о хворобото одного та./або к|лькох ч:тен1в с1м'{.

2.6. €оц1альна допомога може призначатися без зменплення !! розм!ру у
раз| повгорного подання !нформац!! про в|дсщн|сть доход1в у працездатних
ос1б, яй вк:гточен| до ск.]]аду с|м'{ (кр!м ос1б, як1 догляд:!|оть за д1тьми до
дооягнення ними трир[нного в|ч або за д|тьми, що пощебу:оть догляду
протягом часу' визначеного у медично}уу висновц л!чвально-консультац1йно!
ком!с|'[, але не б|льтпе н|хс до досягнення ними тшестир1нного в!ку; ос1б' як|

догляд::|оть за |нвал1дами ! щупи або д1тьми-1нвал1дами в1ком до 16 рок|в та
особами, як| досягли 80-р1нного в1ц; ос|б, як| в уотановленому порядц
визнан! безроб1тним|1 та за 1нформац|сто центр1в зайттятост! не пор1тттуоть
законодавство про зайттят[сть щодо сприян1'1 овосму працев',1а|пцванн:о), а
т:1кож якщо середньом!сянний розм|р доход!в зали1||асться меншим н!эк розм!р
м!н1мально! зароб1тно] тллаттд.

3. Ёа розгляд ком|с1] виносятьоя |титання щодо призначення офсид1| у
випадках, коли:

3.1. } житлових прим1щеннях (булинкф зареестрован| прашездатн!

щомадяни працездатнок) в1ку, як1 не працк)ва.,|и | не назналися у
загальноосв|тн[х, профес1йно-техн|чних' вищих кавчальних закладах ] - |!
р!вня акредитац1] за денното формохо навяання та не були зареесщован| у
сл}тсб1 зайнятост| населення як так1, що птукак)ть робоц, протягом щьох
м[сяц|в, що перед},к)ть м|сящо звернення за призначенням субсид|! (крй
томадян' як| доглядатоть за д!тьми до досягненн'т ними щир!нного в|ч;
щомадян' як| доглядатоть за д|тьми, шо потребутоть дог]1яду протягом часу'
визначеного у медично]!гу висновц л!кароько-консультативно| ком!с!|, але не
б1льш як до досягнення н:л.аи п:естир!нног0 в|ц; щомадян. як| мають трьох !

б!льше д!тей в!ком до 16 рок!в ! допшдають за ними; Рома1ян' як| догляда}оть
за !нвал1дами 1щупи або д|тьми-|нвал|дами в!ком до 18 рок1в, або 1нвал|дами 1

чи 1! щупи внасл1док псих|чного розладу або особами, яЁ дооягли 80-р|пного
в1ку; а таколс ф|зинних ос|б, як| надалоть соц|альн1 послупа);

3.2. }повновах<ений в,'!асник (сп1ввтасник) :китла, найман ж'1тла у
державному та громадському )китловоп{у фонд|, илен житлово-6уд!вельного
кооперативу' власник (сп|вв.ттасник) я<итлового прим!щення, на якого в|дщито
особовий рахунок' або будь-яка оооба, що зарееотрована разом з ним у
я(итловому прим1щенн[ (будинч), здае за договоРом у нйм або в оренду
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житпове прим|щення (будинок);
3 .3. 9повновал<ений власник (оп|ввпаоник) хитла, наймат )!(итла у

дер}(авнот}'у та щомадсько||'у )!(итловому фонд!, нлен :китлово-буд|вельного
|{ооперативу влаоник (сп|ввласник) я<итлового прим|щення, на якого в|дщито
оообовий рахунок' та особи' як| заресстрован1 разом з ним у }{итловоп''у
прим!щенн| (будинч), м::|оть у овоеп{у волод|нн1 (корисцванн[) яи волод1нн|
(кориоцванн|) др)'кини (нолов|ка, неповнол|тн|х д|тей) у сукупност| б|льтце

н|ж одне житлове пр:пл[щенття (буаинок), зага]ьна площа яких у срт1
перевищуе встанов.,1ену соц1альну норму житла' в межах якот надаеться
субсид:я,

3.4. 9повнова:кений власник (оп|ввласник) т<итла, наймат )китла у
державному та щомадсько}[у житловому фонд!, ялен житлово-буд1вельного
кооперативу, ьтасник (сп|ввласник) житлового прим1щенття' якому вфкрито
оообовий рахунок' та особи, зареестрован| р:вом з ним у житловому
прим1щенн! (булинч), мак}ть у свосму волод[нн! чи волод1нн1 !} друлин
(нолов|к1в, неповнол1тн1х д|тей) два або бйьп:е транспорпттл< засоб1в
(механ1зм|в), що п|длягалоть державн|й ресстрац!т та обл1ч в
,(ержавго!нспекц1!. [ри цьому не врахову|оться щанспощн| засоби' одержан|
яи придбан1 на п|льгових у!{овах через органи праш[ та ооц!ального захист
населення' а тако)к щанспощн1 засоби в1тчизттяното виробництва, як1

перебуватоть в експлуатац|! пРотяк)м б]ль:п як 10 рок|в з дати витусц. та !нш|

щанопортн| заооби, що перебуватоть в екоплуатац1! протягом б1ль:п як 15 рок|в з
дати випусч.

3.5. Буаь-хго 1з зареесщованго< у житловому прим|щенн[ (будинку) ос1б,
яким нараховуеться ]тлата за житпово-комунальв| пос.туги, протяк)м 12 м|ояц[в
перед зверненн'1м за призначенням субсид!! зд!йснив ч:п!влто земельно!
д|лянки, кващири (будинч), автомоб1ля, тРанспоР|]{ого засобу (механ|зтшу),

бул1вельних матер|ал1в, !нтпих товар|в довг0сщоковог0 вжитц тощо або
о|1латив послуги з навчання' бщ!внитцва, ремонц квартири (бщинку) або
автомоб[ля, танопортнок) засобу (механ|зму), телефонного (в тощг нисл|
моб|льного) зв'язку тощо, кр!м житлово-ко]![ув:1льних послуг у мех€х
соц[ально! норми ){мтла та соц1альних норматив|в корисцвант{'{ х(итлово-
комунальними пос]уг'|ми та медичних послуц пов'язаних !з забезпечеттням
т<иттед1яльноот1, на су]\у' яка на час звернення перевищу€ 10-кратну величину
прожитковог0 м1н|пгушу для зазначених ос|б. |!ри цьо}{у вр:|хощеться
прожитковий м1н|мщл, установ]|ений та затвердх<ений в|йпов|дно до 3ат<ону

}кра'{ни "|[ро про)китковий м[н|мрл'' дпя ос|б, як1 налехсать до основних
соц|альних ] демощаф!нних щуп населення;

3.6. пи нас виб1ркового обстехсення матер1ально-побщових у!{ов
домогосподарства дерх<авним ооц|альним |нспектором з'ясов:1но' що буль-хто 1з

складу заре€сщованих у житловоп{у прим|щенн| (бщипку) ос[б, яким
нар:1хощ€ться |тлата за )китлово-когцнальн! послуги, мас додатков| джерела д]ш
!онування, не зазначен! у декларац|! пРо доходи та майно (здае у найм (оренду)
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)китлове прим|щення (бщинок) або його части1{у; прац|ое без оформлення
трудови; в;дносин у встаноытеному порядц; отРимус дох!д вй угр*п:ан+я
хщоби' птиц[, |нтп:л< тварин, дохй вй народних промисл!в, використ{!нн.,{
наявно! с1льськогосподарсько| техн!ки, ванта:кно! ма:шини, м1щоавтобуса
тощо).

3 '7 ' ф6сттд|я може призначатися [нп:[й особ|, зарессщован|й у
т<итловому прим|щенн1 (будинц), на яц не в1дкрито особовий рахунок, а також
|ндив[дуальним забуловникам, булинки яких не прийняЁ в екстллуатац1то, але
яй сгштан1поть варт|сть одержуваних житлово-комун{1льних поолг.

4' Ёа розгляд 1(ойс|| виносяться |!ита71|1я щодо признанення п!льг у
випадк11х' т<оли особа, яка мае пРаво на п|льги. звертасться з заяво|о про надання
п|льг за факгинним м1сце м про:кивання.

111. оРгАн13Ац1,1 РоБоти комтс{т

1. Фсновното формоло роботи 1(ом|с|] с зас|дання, як| проводяться
в1дпов|дно до затверд)кеног0 не}о плану роооти' але не рц1пе двох раз1в на
м!сяць.

2. !{лени 1(ом|с|| бер1ть участь у !1 зас|даннях особисто без щава
передання сво!х повнова:кень |нлпим посадовим оообам.

3. (ом1сй пРавомочна приймати р|п.тення за наявност| на зас1данн! не
мен!п як двох щетин в|д !! складу

4. Результати зас1дання (ом[с1| оформ.шо|оться протоколом.
5. Р|тпення 1(ом1с|] вважасться прийттятиттт, якщо за нього проголосувало

б|ль:п|оть прис1тн[х на заойанн1 1{ом|с||. } раз1 р!вного розподйу голос!в' голос
голови с вир|п:альним.

6. |{ротокол зас1даттня !{ом|с1| надасться органу прац1 та ооц!ального
захисц населення за м|сцем про!1иски або фактинного пРожив{1ння збтвника
для прийттяття р1тпення щодо призначен|{я (або не признавення) допомоги,
субсид||' п1льг.

, .|,/

| /|А 
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' !.ю. ковт}'н
|(ер!внпк апарату районно|
дер:кавно! адм!н!страц!!
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