
 
  

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 
06.04.2021                                          Мукачево                                               №  127 

Про комісію з  питань надання пільг по оплаті житлово – комунальних 
послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого побутового палива за фактичним місцем проживання                                                                                            

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 
29.01.2003 року „Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 
мають право на пільги, у зв`язку з кадровими змінами, керуючись ст.40, ч.6 
ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 
комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

 1. Створити комісію з питань надання пільг по оплаті житлово-
комунальних послуг, послуг зв`язку, пільг на придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого побутового палива за фактичним місцем проживання . 
 2.  Затвердити склад комісії з питань надання пільг по оплаті житлово-
комунальних послуг, послуг зв`язку, пільг на придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого побутового палива за фактичним місцем проживання, 
згідно з додатком 1 до цього рішення. 
 3. Затвердити Положення про комісію з питань надання пільг по оплаті 
житлово-комунальних послуг, послуг зв`язку, пільг на придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого побутового палива за фактичним місцем проживання, 
згідно з додатком 2 до цього рішення. 
 4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 26.01.2021 №19 «Про комісію з питань надання 
пільг по оплаті житлово-комунальних послуг, послуг зв`язку, пільг на 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива за 
фактичним місцем проживання». 
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради Зотову Н. 
 
 
Міський голова                      А.БАЛОГА 
 



 
Додаток 1 
до рішення виконавчого 

         комітету Мукачівської 
         міської ради 
         06.04.2021 № 127 

 

СКЛАД  
комісії з питань  надання пільг по оплаті  житлово – комунальних 

послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого побутового палива за фактичним місцем проживання  

Голова комісії :                                                                                                                                           
Іванчо Вікторія Іванівна -   заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів  Мукачівської міської ради;   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Заступник голови комісії:                         
Зотова Наталія Василівна -  начальник управління соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради;   
 
Секретар   комісії:           
Гордубей Маріанна Іванівна - начальник  відділу персоніфікованого 
обліку  отримувачів пільг, гарантій та компенсацій управління  
соціального захисту населення Мукачівської міської ради;  
Члени комісії:             

Біров Людвик Бенямінович - староста Дерценського старостинського 
округу Мукачівської міської територіальної громади ; 
Газдик Михайло Михайлович - староста Доробратівського 
старостинського округу Мукачівської міської територіальної громади ; 
Гасинець Вячеслав Омелянович- староста Лавківського старостинського 
округу Мукачівської міської територіальної громади ; 
Качур Євген Іванович - староста Новодавидківського старостинського 
округу Мукачівської міської територіальної громади ; 
Кізман Вікторія Степанівна - староста Павшинського старостинського 
округу Мукачівської міської територіальної громади ; 
Логойда Алла Томашівна - завідувач сектору, головний державний 
соціальний інспектор сектору державних соціальних інспекторів  
управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради;  
Паук Олег Іванович - староста Завидівського старостинського округу 
Мукачівської міської територіальної громади ; 
Плеша Василь Васильович - староста Залужанського старостинського 



округу Мукачівської міської територіальної громади ; 
Фехтел Аннамарія Вікентіївна - староста Ключарківського 
старостинського округу Мукачівської міської територіальної громади ; 
Штолцель Наталія Василівна - начальник  відділу державних соціальних 
допомог управління соціального захисту населення Мукачівської міської 
ради . 
 
Керуючий справами виконавчого  
комітету Мукачівської міської ради      О. ЛЕНДЄЛ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
                                                             Додаток 2                                                                                                

       до рішення виконавчого 
        комітету Мукачівської 
        міської ради 
        06.04.2021 № 127 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію з питань надання пільг  по оплаті житлово – комунальних 

послуг,  послуг зв’язку,  пільг на придбання скрапленого газу,  
твердого та рідкого побутового палива за фактичним місцем 

проживання 
 

1. Загальні положення  
1.1. Положення про комісію з питань надання пільг по оплаті житлово-
комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого побутового палива за фактичним місцем проживання (далі 
– Комісія) розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 
117 від 29.01.03р. „Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 
мають право на пільги”.  
1.2. Комісію створено при управління соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради з метою реалізації державної політики у сфері 
соціального захисту громадян, які мають право на пільги.  
1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 
України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів 
України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями 
Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, а також цим 
Положенням. 
 
 2. Завдання комісії:   
2.1. Прийняття рішень про надання пільг за адресою фактичного місця                       
проживання пільговика.  
2.2. Прийняття рішень про припинення надання пільг за адресою 
зареєстрованого (фактичного) місця проживання  пільговика.  
2.3. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, 
передбачених на надання пільг особам, які мають право на пільги.  
  
 3. Права та обов’язки комісії: 
3.1. Усі члени Комісії користуються рівними правами у вирішенні питань, які 
розглядаються на засіданнях Комісії.  
3.2. Рішення Комісії вважається правомірним за участю більшості членів.  
3.3. Комісія розглядає підготовлені заяви громадян з питань надання пільг за 
адресою фактичного місця проживання на оплату житлово-комунальних 
послуг, послуг зв`язку, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 



пічного побутового палива.  
3.4. Комісія приймає рішення щодо надання пільг за адресою фактичного місця 
проживання. У разі зміни місця проживання пільговик або його законний 
представник повинен письмово повідомити про це управління  соціального 
захисту населення Мукачівської міської ради.  
3.5. Комісія приймає рішення про припинення надання пільг за адресою 
зареєстрованого місця проживання по оплаті житлово-комунальних послуг, 
послуг зв`язку, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива з дня подання заяви громадянином, який має право на 
пільги.  
3.6. По кожній розглянутій заяві Комісія приймає рішення, зміст якого стисло 
викладається в протоколі засідання комісії. Протокол підписується всіма 
членами Комісії. Якщо член Комісії не погоджується з прийнятим рішенням, 
він має право викласти свою думку письмово та додати до протоколу.  
3.7. На розгляд Комісії подається заява громадянина, який має право на пільги, 
з обґрунтованими поясненнями причин неможливості використати своє право 
на пільги за місцем реєстрації, а також додатково додається акт обстеження 
житлово-побутових умов проживання, складений державним соціальним 
інспектором, який підтверджує фактичне проживання заявника за відповідною 
адресою. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання, що 
підтверджує фактичне проживання пільговика, складається кожні шість 
місяців. Одночасний облік пільговиків за двома місцями (місцем реєстрації та 
місцем проживання) не передбачається.  
3.8. При розгляді питань про надання пільг за адресою фактичного місця 
проживання заявник (за бажанням) може бути присутній на Комісії при 
розгляді справи. У випадку відмови від надання пільг за фактичним місцем 
проживання зазначаються мотиви такої відмови та надаються відповідні 
роз'яснення щодо порядку оскарження такої відмови з наступним письмовим 
повідомленням у 5 - денний термін.  
3.9. Рішення про надання пільг за адресою фактичного місця проживання 
зберігаються у справах одержувачів пільг. Згідно з цими рішеннями відділ 
персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій 
управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради вносить 
зміни в облікову картку пільговика.  
3.10. Рішення про надання пільг за адресою фактичного місця проживання  в 
окремих випадках надсилаються до підприємств, установ та організацій 
надавачів послуг. 
3.11. Засідання Комісії проводяться при управлінні соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради при необхідності по мірі надходження 
звернень. 
3.12. Комісія не розглядає звернення пільговика, якщо житлове приміщення за 
адресою його реєстрації здається за договором наймання або оренди. 
 
 
Керуючий справами виконавчого  



комітету міської ради                                                                        О. ЛЕНДЄЛ 


