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чугу1вськА РАионнА дшРя{АвнА Адм1н1стРАц1я
хАРк1вськот оБлАст1

РозпоРяд}кшння

Рч
9угу|в л! )хь

|[ро стан 3алучення населення до
|[рограми )китлових субсид!й за
п!дсумками опал|овального сезону
2020-2021 рок!в

Б|дпов1дно до статей 6,2з, з9 3акону !кра|ни .|{ро м|сцев1 державн|
адшп1н1страц!|>, з метого п!двищення ефективност| роботи з виконання програми
)китлових субсидтй на територ1| 9угу|вського району, врахову1очи р|тпення
колег|| районно| дер}кавно| адм|н|страш1| в|д 10 серпня 202| року:

1. Рекомендувати Бовчанському, 3м|!вському м|ським, йалин|вському,
Ёовопокровському' [{ечен|зькому' €лобо>канському' €таросалт|вському,
9каловському селищним головам:

1.1. [{оси лити контроль та забезпечити прийом документ|в в|д щомадян
щодо призначення х{итлових су6сидтй за допомого}о програмного комплексу
<<1нтегрована |нформац|йна система <€оц1альна громада)).

|'2. Фрган|зувати прийом документ|в щодо призначення х{итлових
субсид|й на новий пер|од в|д громадян, як| не ма}оть права на автоматизований

розрахунот< субсид1| з 01'05 '2021.
1.з. 3абезпечити 1нформування громадян, як| отримували житлову

субсид1го в опалювальному сезон1 2020-2021 рок|в 1 яким ![ призначення на
наступний пер1од проведено автоматично:, про необх|дн|сть пов|домити до
ы.о9.2021 управл1ння соц|ального захисту населення районно| дер>кавно{
адм1н!страц1| лро наявн!сть умов, за яких }китлова субсид|я не призначаеться)
що визнанен! у пунт<т! \4 |1оло>т<ення про порядок призначення )китлових
су6сид|й' затвердженого поотановою 1{аб|нету \{1н|стр|в !кра|ни
в1д21.10.1995 м в4в.

1''4' [1|дтримувати в актуальному стан| |нформац1то щодо призначення
}китлових су6сид1й на дов1дкових стендах.

2. Рекомендувати територ1альному в|докремленому безбалансовому
в1дд|леннто м |002010449 ф!л|: )(арк|вського обласного управл|ння
Ат <Фщадбанк> (?етяна [1пнер) провести роботу щодо перерахування з

рахунку для виллати я{итлових оубсид|й |1а поточн1 рахунки одер>куваи|в
>китлово| субсид|| в А? <9щадбанк> невикористаних когпт1в за п|дсумками
опал1овального пер1оду 2020-2021 рок1в.

з. !правл|ннго соц1ального захисту населення районно| дер>кавно|
адм1н|страц1| (Флександр }!исянський):
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чити сво счасне призначення субсид!{ за

новим порядком у встановлен1 законодавством терм|ни'

3.3. 3абезпечити проведен!! ;*'6'рмац|йно_р'''"."*вально| роботи щодо

порядку приз 1ачен1-!я житлових су6[илтй через заооби масово] |нформаш]] та

1шляхом розм1щення |ттформац[| '' 
,.б.^йт| районно| державно! адм|н|страц|!'

на стор|н-ках |нтернет ресурс|в'
3.4. Розпочати роботу щодо призначення х(итлових су6оилтй без звернень

громадян . у;;;;";',"# 1нформаш1|, "щ1у1!"] 
в1д Р1|н1стерства ф!нанс|в

!кра|ни за .'.,'*'.', |нф1р*ац|йно-анал|!ично{ платформи електронно{

верис!1кац!| та мон[торингу' ].'.1^^^.'тгро, -онно] державно!
3.5. пр' !р','д'"у- роботу 1нформувати голову раи'

адм|н|страц1! иерез в|дд|л документального забезпечення та контро'1}о апарату

районно1 ..р, 'Ё,,'] 
адм]н|страш|{ до 01 жовтня 2021, року'

4. (онтроль за виконанням розпоряд)кення пок'}1асти на заступника голови

районно[ державно] адм!н|страш1{Болодимира |убарева'

[1ергший з,1ступ }[[{к голови

р. й'",'| дерэка вгпо| адм!н!страш|!
козл1т!н


