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Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ    

 

22 серпня 2017 року         № 213 
 

Про визначення організацій та осіб, які 

складають акти на підтвердження тимчасової 

відсутності з числа зареєстрованих у 

житловому приміщенні (будинку) 
 

Відповідно до власних повноважень, зазначених у ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 7 Положення про порядок призначення та надання населенню 

субсидій для відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого  та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 вересня 1997 р. № 1050), з метою сприяння мешканцям 

територіальної громади Комсомольської селищної ради у підготовці документів, необхідних 

для отримання субсидій, виконавчий комітет Комсомольської селищної ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Визначити, що акти  про фактично проживаючих осіб у житловому приміщенні (будинку), 

передбачені пунктом 7 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій 

для відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 

газу, твердого  та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848,  для мешканців багатоквартирних будинків 

складають житлово-комунальні організації, у обслуговуванні яких перебувають відповідні 

будинки: 

- у багатоквартирних будинках, які перебувають на балансі комунального підприємства 

«Комунальник» - комунальне підприємство «Комунальник»; 

- у будинках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків - об'єднання співвласників 

багатоквартирних будинків; 

- у будинках житлового товариства «Дельта» - житлове товариство «Дельта»; 

- у будинках житлово-будівельних кооперативів - житлово-будівельні кооперативи; 

- у відомчих будинках Зміївської ТЕС – ВСБО Зміївської ТЕС. 

2. Визначити, що акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, 

передбачені пунктом 7 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій 

для відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 

газу, твердого  та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848,  для мешканців будинків приватного сектору 

смт. Слобожанське, сел. Донець, сел. Благодатне складає депутат Комсомольської селищної 

ради відповідного округу (із обов’язковим зазначенням у тексті акту: «акт складено для 

надання його разом із заявою про нарахування субсидії до органів соціального захисту 

населення»). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Тимченко О.В. 

 

 

 

Комсомольський селищний голова                                                                               Д.М. Діхтяр 


