
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
13 серпня 2021 р.   смт Ємільчине №152 

 
Про створення комісії щодо 
розгляду заяв членів сімей осіб, які 
загинули (пропали безвісти), 
померли, та осіб з інвалідністю про 
призначення грошової компенсації 
за належні для отримання жилі 
приміщення для деяких категорій 
осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну 
цілісність України, а також членів їх 
сімей, осіб які брали участь  в 
Революції Гідності, також членів їх 
сімей, осіб які брали участь у 
бойових діях на території інших 
держав, а також членів їх сімей 

 
 
 

 
Відповідно до підпункту 2 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2016 
року №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» (зі 
змінами), від 28.03.2018 №214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 
брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», від 
18.04.2018 №280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» та з метою 
забезпечення виплати грошової  компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
окремим категоріям громадян, виконавчий комітет селищної ради 

 
ВИРІШИВ : 
 
1. Утворити Комісію щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), 
померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, осіб які брали 
участь  в Революції Гідності, також членів їх сімей, осіб які брали участь у бойових діях на 
території інших держав, а також членів їх сімей  (далі –Комісія) та затвердити її склад згідно 
з Додатком 1, що додається.  
 
2. Затвердити Положення про комісію щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули 
(пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали 



незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, осіб 
які брали участь  в Революції Гідності, також членів їх сімей, осіб які брали участь у бойових 
діях на території інших держав, а також членів їх сімей згідно з Додатком 2, що додається. 
 
3. Комісії  у своїй роботі керуватись вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 16 
жовтня 2016 року №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» (зі 
змінами)» від 28.03.2018 №214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 
брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», від 
18.04.2018 №280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».  
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Ольгу 
ОНИЩУК. 
 

 

 

 

Селищний голова  Сергій ВОЛОЩУК 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ДОДАТОК 1 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р. №152 

 
 

СКЛАД 
комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, 
та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, осіб які брали участь  в 
Революції Гідності, також членів їх сімей, осіб які брали участь у бойових діях на 

території інших держав, а також членів їх сімей 
 

 

ОНИЩУК  
Ольга Василівна 

заступник селищного голови, голова комісії; 

ЄВТУХ  
Володимир Петрович 

заступник селищного голови, заступник голови комісії; 
 

ЄВПАК 
Наталія Степанівна 

провідний спеціаліст відділу соціального захисту селищної 
ради, секретар  комісії; 

Члени комісії :  

АФАНАСЬЄВА                                     
Лариса Іванівна 

начальник відділу соціального захисту селищної ради 
 

БАЦЮН  
Наталія Анатоліївна 

начальник центру надання адміністративних послуг  

ЛУК’ЯНЧУК 
Сергій Миколайович 

головний спеціаліст апарату селищної ради 

РОМАНЮК 
Олександр Романович 

перший заступник селищного голови 

КИРИЛЕНКО 
Інна Борисівна 

начальник фінансового відділу селищної ради 
 

КОВАЛЕНКО 
Андрій Андрійович 

начальник юридичного відділу селищної ради 
 

ПОДЛУЦЬКИЙ  
Олександр Анатолійович 

голова громадської організації «Братерство ветеранів АТО 
Ємільчинщини» (за згодою) 

СОЛЯННІКОВА 
Оксана Василівна 

начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 
транспорту, комунальної власності селищної ради 

СЛЮСАР 
Наталія  Василівна 

начальник відділу реєстрації громадян 

ВЕНГЛОВСЬКА 
Вікторія Олегівна 

державний реєстратор центру надання адміністративних 
послуг селищної ради 

 
 
 
Начальник відділу соціального  
захисту селищної ради                                                                      

 
Лариса АФАНАСЬЄВА 



 
 ДОДАТОК 2 

Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
13.08. 2021р. №152 
 

 
Положення 

про комісію щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), 
померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, осіб які брали 
участь  в Революції Гідності, також членів їх сімей, осіб які брали участь у бойових діях 

на території інших держав, а також членів їх сімей 
 
 

1. Загальні положення 
 
1.1. Комісія розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та 
осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення (надалі – Комісія) створюється за рішенням виконавчого комітету селищної 
ради. 
 
1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, постановами Кабінету Міністрів 
України: від 19.10.2016 №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх 
сімей» (зі змінами), від 28.03.2018 №214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій 
осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», від 
18.04.2018 №280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». 
 
1.3. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. 
Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради. 
 
1.4. Основними завданнями комісії є визначення права на отримання грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення  
 
- для сімей осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  
 
- для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці 
першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», (сім'ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників 
бойових дій на території інших держав, прирівняних до них осіб, які загинули (пропали 
безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту 
Батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), а 
також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті або одержаного в 
період проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та 
конфліктів) 
 
- для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
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забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини 
другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
 
- для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», (учасників 
бойових дій на території інших держав, які стали особами з інвалідністю внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах) 
 
- для членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції 
або забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 
період здійснення зазначених заходів, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого - 
восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», 
 
- внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 
зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно 
до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 
19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту». 

                                                        
2. Завдання та функції комісії 

 
2.1. До повноважень комісії належать: 
- перевірка наданих документів, наявності відповідного статусу осіб, визначення категорії 
особи, перевірка складу сім’ї особи, перевірка фактів, які надають право на отримання 
грошової компенсації відповідно до постанов Кабінету Міністрів України: від 19.10.2016 
№719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» (зі змінами), від 
28.03.2018 №214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у 
бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», від 18.04.2018 №280 
«Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України». 
 - перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік внутрішньо переміщеної 
особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів 
сім’ї (в тому числі про включення до списку громадян, які користуються правом 
позачергового одержання жилих приміщень - для осіб з інвалідністю) членів сім’ї особи, яка 
загинула (пропала безвісти), померла, особи з інвалідністю та членів її сім’ї (для малолітніх 
за наявності); 
-перебування внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, на обліку в базі даних та наявності статусу учасника 
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бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” або статусу особи з інвалідністю 
внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 зазначеного 
Закону; 
- факту проживання не менш як один рік у межах м. Києва або в межах однієї області згідно з 
відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, 
що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до 
збільшення розміру компенсації відповідно до пунктів 17 і 18 цього Порядку; 
- перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї внутрішньо 
переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, яка загинула (пропала безвісти), померла, членів сім’ї  які мають право на грошову 
компенсацію; 
- перевірка наявності майнових прав на нерухоме майно чи права власності на нерухоме 
майно особи та членів сім’ї, внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, та всіх членів її сім’ї, на яких 
розраховується грошова компенсація, яке розташоване в населених пунктах на 
підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало 
непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що 
підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, 
квартири), або факту відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують даті 
подання заяви про призначення грошової компенсації; 
- прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації; 
- перегляд рішення про призначення грошової компенсації за нововиявленими обставинами 
(у разі зміни у складі сім’ї, зміни показників опосередкованої вартості спорудження житла 
тощо); 
- визначення розміру грошової компенсації. 
-перевірка факту про надання раніше одержувачу грошової компенсації житла або виплати 
грошової компенсації за рахунок коштів субвенції як члену сім’ї особи, яка загинула 
(пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю, внутрішньо переміщеній особі, яка 
захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, або членам її сім’ї. 
 
2.2. Комісія, протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання відділу соціального 
захисту Ємільчинської селищної ради розглядає його по суті і в присутності заявника або 
його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення щодо призначення 
або відмови в призначенні грошової компенсації. 
 
2.3. За наявності письмового клопотання Комісія може розглядати питання щодо 
призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності заявника або 
його законного представника чи уповноваженої особи.  У разі відсутності такого клопотання 
та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання 
комісії. 
 
2.4. У разі прийняття рішення про призначення грошової компенсації Комісія одночасно 
визначає розмір такої компенсації, виходячи із встановлених нормативів. 
 
2.5. У разі відмови в призначенні грошової компенсації комісія надсилає заявнику копію 
відповідного рішення із зазначенням підстав для його прийняття протягом трьох робочих 
днів з дати прийняття такого рішення. 
 
2.6. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про призначення грошової 
компенсації комісія надсилає копію рішення заявнику із зазначенням розміру призначеної 
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йому грошової компенсації, а також структурному підрозділу з питань соціального захисту 
населення обласних, Київської міської держадміністрацій. 
 
3. Організація роботи комісії 
 
3.1. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються її головою у разі потреби. Засідання 
Комісії вважаються правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.  
 
3.2. Забезпечує проведення засідань Комісії відділ соціального захисту селищної ради. 
 
3.3. Засідання комісії веде голова комісії. У разі відсутності голови комісії засідання веде 
заступник голови комісії. 
 
3.4. Хід засідання комісії оформляються протоколом. Протокол підписується всіма 
присутніми членами комісії. 
 
3.5. Секретар комісії веде протокол засідань та готує проекти рішень комісії. У разі 
відсутності секретаря комісії протокол засідання веде один із членів комісії, визначений 
головою комісії. 
 
3.6. В ході засідань комісія приймає рішення, які ухвалюються простою більшістю голосів 
присутніх членів комісії. Рішення комісії підписує голова, секретар  та члени комісії. 
 
3.7. Протоколи засідань комісії та рішення комісії зберігаються в окремій справі у відділі 
соціального захисту селищної ради. 
 
 
 
Начальник відділу соціального  
захисту селищної ради                                                                      

 
Лариса АФАНАСЬЄВА 

 
 
 
 
 




