Проект вноситься
головою Онуфріївської
районної державної адміністрації

ОНУФРІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
ОНУФРІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від____________ 2017 року

№ ___
селище Онуфріївка

Про затвердження складу районної
комісії та Порядку надання
матеріальної допомоги на
придбання житла учасникам АТО
На підставі ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" та з метою реалізації рішення районної ради від 22 грудня 2016 року
№ 108
"Про затвердження районної комплексної програми соціальної
підтримки
сімей
загиблих
учасників
антитерористичної
операції,
військовослужбовців і учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на
2017 рік" та рішення районної ради від 30 червня 2017 року № 152 «Про
внесення змін до районної комплексної програми соціальної підтримки сімей
загиблих учасників АТО, військовослужбовців і учасників АТО та вшанування
пам’яті загиблих на 2017 рік»,
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити склад районної комісії з питань надання матеріальної
допомоги для придбання житла учасникам АТО за рахунок коштів районного
бюджету (додається).
2. Затвердити Порядок надання матеріальної допомоги для придбання
житла учасникам АТО за рахунок коштів районного бюджету (додається).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та
приватизації.
Голова районної ради

Т. УТКІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Онуфріївської
районної ради
від
вересня 2017 №

-р

СКЛАД
районної комісії з питань надання матеріальної допомоги для придбання житла
учасникам АТО за рахунок коштів районного бюджету
ДУДНІК
Ігор Валерійович
КАЛНИЦЬКА
Катерина Миколаївна

Співголови комісії:
- перший заступник голови райдержадміністрації
- заступник голови районної ради

Заступник голови комісії:
ТАРАБАН
- начальник управління праці та соціального
Олег Вікторович
захисту населення райдержадміністрації
Секретар комісії:
БЕРЕСТ
- начальник відділу персоніфікованого обліку
Зоя Михайлівна
пільгових категорій населення управління
праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації
Члени комісії:
АГАФОНОВ
- голова Громадської ради Онуфріївської
Олександр Васильович
райдержадміністрації, головний економіст
державного
підприємства
“
Лісове
господарство” ( за згодою)
БЕРЕЗА
- член постійної комісії з питань бюджету,
Віталій Миколайович
фінансів, власності, інвестиційної діяльності та
приватизації
ГОГА
- радник голови райдержадміністрації з питань
Володимир Іванович
надання допомоги учасникам АТО, голова
Онуфріївської районної
спілки воїнівінтернаціоналістів “Саланг” (за згодою)
КАЛАНТАЄВСЬКА
- начальник фінансового управління
Світлана Миколаївна
райдержадміністрації
НЕСТЕРОВА
- начальник відділу економічного розвитку,
Оксана Вікторівна
торгівлі
та
інфраструктури
райдержадміністрації
ФІРСОВА
- директор районного центру соціальних служб
Валентина Борисівна
для сім’ї, дітей та молоді
ШЕМЕТ
- начальник
юридичного
відділу
Олександр Миколайович
райдержадміністрації

ЯВТУШЕНКО
Микола Іванович

- начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального
господарства
та
будівництва райдержадміністрації

___________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від
вересня 2017 №

-р

ПОРЯДОК
надання матеріальної допомоги для придбання житла учасникам АТО за
рахунок коштів районного бюджету
1. Цей Порядок визначає умови та механізм надання матеріальної
допомоги для придбання житла учасникам АТО за рахунок коштів районного
бюджету, відповідно до районної комплексної програми соціальної підтримки
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і
поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2017 рік (далі –
Порядок).
2. Матеріальна допомога надається одноразово в розмірі 50,0 тис.грн.
учасникам АТО, що перебувають на обліку за місцем реєстрації в
Онуфріївському районі як такі, що потребують поліпшення житлових умов
відповідно до норм Житлового кодексу Української РСР (далі – квартирний
облік), та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги, згідно черги квартирного обліку, на якому вони
перебувають у місцевих радах.
3. Учасники АТО, які претендують на отримання матеріальної допомоги
подають заяву до районної комісії з питань надання матеріальної допомоги для
придбання житла учасникам АТО за рахунок коштів районного бюджету (далі районна комісія). До заяви додається:
довідка про склад сім’ї;
копія посвідчення учасника бойових дій;
копія довідки про безпосередню участь в зоні АТО;
копії паспорту, ідентифікаційного коду;
рішення сільських, селищних рад про взяття на квартирний облік;
інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про наявність житла.
4. Районна комісія протягом п’яти робочих днів з дня прийняття заяви з
усіма необхідними документами обстежує матеріально-побутові умови
заявника та складає акт за встановленою формою (додається), після чого
протягом 3-х робочих днів в присутності заявника приймає рішення щодо
надання або відмови в наданні матеріальної допомоги.
5. У разі прийняття рішення про надання матеріальної допомоги для
придбання житла заявник надає до управління праці та соціального захисту
населення районної державної адміністрації реквізити особового рахунку на
який, протягом 30 календарних днів, управління праці та соціального захисту
населення районної державної адміністрації зараховує кошти.
6. Протягом одного місяця після отримання матеріальної допомоги
учасник бойових дій в зоні АТО укладає договір купівлі-продажу житлового
приміщення ( квартири, будинку).

7. Протягом 15 календарних днів з дня оформлення майнових прав на
житлове приміщення ( квартиру, будинок) учасник АТО подає до районної
комісії витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію за ним житлового приміщення ( квартири, будинку).
8. У разі невикористання матеріальної допомоги для придбання житла за
вказаний період, заявник повертає кошти на рахунок управління праці та
соціального захисту населення районної державної адміністрації в 6 місячний
термін.
_____________________________________

ДОДАТОК
до Порядку виплати матеріальної
допомоги для придбання житла
учасникам АТО за рахунок коштів
районного бюджету

АКТ

обстеження матеріально-побутових умов учасників АТО, які брали
безпосередню участь в зоні АТО та потребують поліпшення житлових
умов
___ ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові отримувача матеріальної допомоги для придбання житла)

Місце проживання: ___________________________________________________________________
Комісія у складі:
___________________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

при перевірці житлових умов установила:
1. Житлова площа: ____________________________________ __________________________
_____________________________________________________________________________
(кількість кімнат, площа, поверх, підсобні приміщення)

_____________________________________________________________________________
2. Будинок (квартира, кімната) перебуває у власності: _____________________________________
(приватна/комунальна/державна)
3. Стисла характеристика житлового приміщення:
___________________________________________________________________________________
4. Власник квартири:

5. Особи, що проживають на цій житловій площі:
№

Прізвище,
батькові

ім’я,

по

Ступінь
родинних
зв’язків

Рік
народження

З якого часу
проживає
населеному
пункті

в

Статус і категорія
отримувача
грошової
компенсації

Висновки комісії:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Члени комісії:
___________________________________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
___________________________________________________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
___________________________________________________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
___________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)
___________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

