
 
  

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.01.2021                                Мукачево                                                № 20 
 

Про постійно діючу комісію щодо розгляду заяв громадян з призначення  
житлових субсидій за особливих обставин при виконавчому комітеті 
Мукачівської міської ради. 
 

  З метою спрощення порядку надання населенню субсидії для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до 
Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про 
спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива” керуючись ст..40, ч.6 ст.59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,: 

1. Створити постійно діючу комісію щодо розгляду заяв громадян з 
призначення житлових субсидій за особливих обставин при виконавчому 
комітеті Мукачівської міської ради. 

2. Затвердити склад постійно діючої комісії щодо розгляду заяв 
громадян з призначення житлових субсидій за особливих обставин при 
виконавчому комітеті Мукачівської міської ради, згідно з додатком №1  до 
цього рішення. 

3. Затвердити Положення про постійно діючу комісію щодо розгляду 
заяв громадян з призначення житлових субсидій за особливих обставин при 
виконавчому комітеті Мукачівської міської ради, згідно з додатком №2 до 
цього рішення. 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 04.02.2020 року №41 «Про постійно діючу 
комісію щодо розгляду заяв громадян з призначення державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім'ям та житлових субсидій за особливих 
обставин». 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради  
Н. Зотову. 
 
Міський голова                                    А. БАЛОГА 
 



                                                                                      Додаток №1 
                                                                                               до рішення  виконавчого комітету   

                                                                              Мукачівської міської ради 
                                                                                      26.01.2021 №   20 

 
 

С К Л А Д 
 

постійно діючої комісії щодо розгляду заяв громадян з призначення  
житлових субсидій за особливих обставин 

 при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради 
 

 Голова комісії: 
  Іванчо Вікторія Іванівна               -  заступник міського голови з питань 
                                                              діяльності виконавчих органів 
                                                              Мукачівської міської ради     
                                                       
  Заступник голови комісії:              
   Зотова Наталія Василівна               - начальник управління  праці та  
                                                                соціального захисту населення 
                                                                Мукачівської міської ради      
   Секретар комісії: 
   Куцик Тетяна Анатоліївна              - головний спеціаліст сектору призначень 

                                                    та нарахувань державних соціальних 

                                                    допомог відділу державних соціальних 

                                                    допомог управління праці та 

                                                    соціального захисту населення 

                                                    Мукачівської міської ради  
   Члени комісії: 
   Шкріба Лілія Богданівна              -  головний спеціаліст юридичного відділу    
                                                              Мукачівської міської ради 
 

     Бігарій Ігор Дьордьович               - головний спеціаліст  відділу загальної   
                                                                середньої та позашкільної освіти 
                                                                управління освіти, молоді та спорту 
                                                                Мукачівської міської ради 

    Біров Людовик Бенямінович       - староста Дерценського старостинського  
                                                              округу Мукачівської міської територіальної 
                                                              громади (за згодою ) 
   Гордубей Маріанна Іванівна        - начальник відділу персоніфікованого    

                                                                обліку   отримувачів пільг гарантій  
                                                              та компенсацій управління праці та  
                                                              соціального захисту населення  
                                                              Мукачівської міської ради 
  Газдик Михайло Михайлович     -  староста Доробратівського старостинського  



                                                             округу Мукачівської міської територіальної 
                                                             громади (за згодою ) 
Гасинець Вячеслав Омелянович   -  староста Лавківського старостинського 
                                                             округу Мукачівської міської територіальної 
                                                             громади (за згодою ) 
  Качур Євген Іванович                  -  староста Новодавидківського  
                                                             старостинського округу 
                                                             Мукачівської міської територіальної 
                                                             громади (за згодою ) 
 Кізман Вікторія Степанівна           - староста Павшинського старостинського 
                                                             округу Мукачівської міської територіальної 
                                                             громади (за згодою) 
 Логойда Алла Томашівна             -  завідувач сектору, головний державний 
                                                             соціальний інспектор сектору державних 

                               соціальних інспекторів управління праці  
                                                              та соціального захисту населення 
                                                              Мукачівської міської ради 
Паук Олег Іванович                         - староста Завидівського старостинського 
                                                             округу Мукачівської міської територіальної 
                                                              громади (за згодою) 
Плеша Василь Васильович             -  староста Залужанського старостинського 
                                                              округу Мукачівської міської територіальної 
                                                              громади (за згодою) 
Степанова Ольга Рудольфівна        -  начальник служби у справах дітей  
                                                              Мукачівської міської ради  
Фехтел Аннамарія Вікентіївна       - староста Ключарківського старостинського 
                                                             округу Мукачівської міської територіальної 
                                                              громади (за згодою)      
Штолцель Наталія Василівна          - начальник відділу державних соціальних 
                                                              допомог управління праці та  
                                                              соціального захисту населення 
                                                              Мукачівської міської ради 
                                                               
                                                           
 
 
 

     Керуючий справами  
     виконавчого комітету                                                              О. ЛЕНДЄЛ       

 
 
 
 
 
 
                                                                              



                                                                                 Додаток №2 
                                                                                 до рішення виконавчого комітету  
                                                                                              Мукачівської міської ради 
                                                                                                26.01.2021 № 20 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
Про постійно діючу комісію щодо розгляду заяв громадян з призначення 

житлових субсидій за особливих обставин при виконавчому комітеті 
Мукачівської міської ради. 

 
      1. Постійно діюча комісія щодо розгляду заяв громадян з призначення 
житлових субсидій за особливих обставин при виконавчому комітеті 
Мукачівської міської ради (далі – комісія) утворюється з метою здійснення 
конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незахищеним 
верствам населення з метою призначення житлових субсидій, виходячи з 
конкретних обставин, що склалися в сім’ї. 
     2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими 
нормативно-правовими актами та цим Положенням. 
     3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації 
конституційного права громадян на соціальний захист та реалізації державної 
політики в сфері соціального захисту громадян. 
     4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань розглядає питання та 
приймає рішення, яке є обов’язковим до виконання: 
1) про призначення (відмову в призначенні) населенню житлових субсидій, 
виходячи з конкретних обставин, що склалися, в окремих випадках, 
передбачених Положенням про порядок призначення житлових субсидій, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року 
№ 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 14 серпня 2019 р. № 807)  (зі змінами); 
     5. Комісія має право одержувати в установленому законодавством порядку 
необхідну для її діяльності інформацію від органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій та від заявника. 
     6. Зміни у складі комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради. 
     7. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 
членів комісії.  
З метою ефективного виконання покладених на неї повноважень на засіданні 
комісії можуть бути присутні і інші особи за їх згодою. 
     8. Усі члени комісії користуються рівними правами у вирішенні питань, які 
розглядаються на засіданнях комісії. 
     9. Голова комісії: 
1) організовує роботу комісії, розподіляє обов’язки між її членами, контролює 
та перевіряє їх виконання; 



2) забезпечує підготовку, визначає коло питань, які підлягають розгляду на 
черговому засіданні, забезпечує проведення засідання комісії; 
3)  головує на засіданнях комісії; 
4) представляє комісію з питань, що належить до її компетенції, в органах 
виконавчої влади, установах і організаціях незалежно від форм власності; 
5) має заступника, який виконує обов’язки голови комісії в період його 
відсутності.  
     10. Секретар комісії: 
1) відповідає за документальне забезпечення діяльності комісії, оформлення та 
збереження документації з питань, віднесених до компетенції комісії; 
2) забезпечує вирішення питань, пов’язаних з проведенням засідання комісії; 
3) у разі відсутності секретаря за дорученням голови комісії його обов’язки 
тимчасово виконує інший член комісії. 
     11. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які 
проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на місяць. 
Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві 
третини загальної кількості її членів. 
     12. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного 
розподіл голосів вирішальним є голос голови комісії. 
     13. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її 
роботі на громадських засадах. 
     14. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється управлінням 
праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради. 
     15. Персональні дані, отримані комісією, обробляються і використовуються 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 
     16. Рішення комісії можуть бути оскаржені до суду в порядку, 
встановленому чинним законодавством України. 

 

 

 

   Керуючий справами 
   виконавчого комітету                                                                О. ЛЕНДЄЛ 
 


