
РЕЄСТР  

консультативно-дорадчих органів районної державної адміністрації,  

за організацію роботи і ведення документації яких відповідає 

управління соціального захисту населення  

районної державної адміністрації 
 

№ 

з/п 

Назва 

консультативно-дорадчого органу 

Періодичність 

засідань 

(відповідно 

до положень) 

Головуючий 

1 2 4 5 

1 Районна комісія для розгляду питань, 

пов’язаних із встановленням статусу 

учасника війни 

У міру 

необхідності 

Олександр Лисянський  

2 Координаційний комітет сприяння 

зайнятості населення 

1 раз на 

квартал, 

1-й четвер 

2-го місяця 

кварталу 

Володимир Губарев 

3 Районна комісія з вирішення питань, 

пов’язаних з призначенням житлових 

субсидій, пільг та державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям 

Не рідше  

1 разу на місяць 

 

Володимир Губарев 

4 Районна комісія з легалізації робочих 

місць та доходів, своєчасної виплати 

заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат 

Щомісяця, 

3-й вівторок 

Володимир Губарев 

5 Районна тристороння соціально-

економічна рада 

1 раз на 

квартал. 

1-й четвер 

2-го міс. кв. 

Володимир Губарев 

6 Рада з вирішення питань надання 

матеріальної допомоги 

малозабезпеченими верствам 

населення 

Щомісяця, 

4-та середа 

Володимир Губарев 

7 Районна комісія з питань надання 

допомоги на поховання деяких 

категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, 

яка зобов’язалася поховати померлого 

Щомісяця 4-а 

п’ятниця 

Володимир Губарев  

8 Районний комітет забезпечення 

доступності осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури 

Щокварталу, 

3-й вівторок, 

3-го місяця 

кварталу 

Володимир Губарев 

9 Районна робоча група з оперативного 

вирішення питань призначення 

субсидій за спрощеним порядком 

У міру 

необхідності 

Володимир Губарев 
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10 Районна комісія щодо розгляду питань 

проведення безоплатного капітального 

ремонту та першочергового поточного 

ремонту приватних житлових 

приміщень осіб, які мають право на 

таку пільгу  

У міру 

необхідності 

Співголови: 

Володимир Губарев, 

Олександр Лисянський 

11 Комісія з питань звільнення громадян 

від сплати за соціальне обслуговування 

(надання соціальних послуг) в 

структурних підрозділах 

Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) райдержадміністрації 

У міру 

необхідності 

Володимир Губарев 

12 Районна комісія з розгляду питань 

надання грошової допомоги 

постраждалим чи внутрішньо 

переміщеним особам 

2 рази на 

місяць 

2-га та 4-та 

середа 

Володимир Губарев 

13 Районна комісія з розслідування 

нещасних випадків невиробничого 

характеру 

У міру 

необхідності 

Володимир Губарев 

14 Районна комісія з питань підтримки, 

надання соціальних послуг, медичного 

забезпечення, психологічної та 

фізичної реабілітації демобілізованих 

військовослужбовців, у тому числі які 

брали участь в проведенні 

антитерористичної операції 

У міру 

необхідності 

Володимир Губарев 

15 Районна комісія з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам  

У міру 

необхідності 

щочетверга 

Володимир Губарев 

16 Комісія щодо розгляду заяв деяких 

категорій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей, про виплату 

грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення 

У міру 

необхідності 

Володимир Губарев 

17 Постійно діючий оргкомітет з 

підготовки та проведення в районі 

Всеукраїнської благодійної акції 

«Милосердя» 

У міру 

необхідності 

(вересень-

грудень) 

Володимир Губарев 
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 18 Комісія з питань надання одноразової 

грошової допомоги звільненим у запас 

(демобілізованих) 

військовослужбовцям, які брали участь  

в антитерористичній  операції та 

членів сімей  загиблих (померлих) під 

час участі а антитерористичній 

операції 

У міру 

необхідності 

Володимир Губарев 

19 Робоча група для визначення осіб з 

числа учасників антитерористичної 

операції, членів їх сімей, членів сімей 

загиблих учасників антитерористичної 

операції, які потребують відпочинку у 

санаторно-курортних закладах 

Харківської області 

У міру 

необхідності 

Володимир Губарев 

20 Комісія щодо розгляду заяв членів 

сімей загиблих та осіб з інвалідністю, 

які брали участь у бойових діях на 

території інших держав, про виплату 

грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення 

У міру 

необхідності 

Володимир Губарев 

21 Комісія щодо розгляду заяв 

внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, про 

виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі 

приміщення 

У міру 

необхідності 

Володимир Губарев 

22 Координаційна рада з питань 

запобігання домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі на 

території Чугуївського району 

У міру 

необхідності 

Володимир Губарев 

23 Районна оціночна комісія з визначення 

вартості будинків (квартир) 

У міру 

необхідності 

Володимир Губарев 

 


