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На підставі законів України «Про рекламу», «Про 
благоустрій населених пунктів», Типових правил роз-
міщення зовнішньої реклами, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, Пра-
вил благоустрою території міста Харкова, затверджених 
рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання 
від 16.11.2011 № 504/11, Порядку виявлення, демонта-
жу, обліку, зберігання спеціальних конструкцій зовніш-
ньої реклами, розміщених на території міста Харкова з 

порушенням законодавства про рекламу та благоустрій 
населених пунктів, подальшого розпорядження ними, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету Харків-
ської міської ради від 22.06.2011 № 444, керуючись ст.ст. 
42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Департаменту контролю Харківської міської ради 

(Артикуленко О. В.) організувати проведення демонтажу 

спеціальних конструкцій, зазначених у додатку до рішен-
ня.

2. Комунальному підприємству «Міськелектротранс-
сервіс» (Васенко В. О.) здійснити у встановленому порядку:

2.1. Демонтаж спеціальних конструкцій, зазначених у 
додатку до рішення.

2.2. Публікацію щомісячно (до 10 числа кожного мі-
сяця) інформації про демонтовані спеціальні конструкції 
за минулий місяць.

3. Департаменту у справах інформації та зв’язків з гро-
мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 
забезпечити оприлюднення рішення у встановленому 
порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на ди-
ректора Департаменту контролю Харківської міської ради 
Артикуленка О. В.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.09.2021 № 723 

ПЕРЕЛІК КОНСТРУКЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕМОНТАЖУ 

№ з/п Найменування розповсюджувача реклами Адреса розташування конструкції Тип конструкції Розмір, м Дата 
припису

Номер 
припису Інформаційне поле Район 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Фізична особа-підприємець Кащавцева Наталія Вікторівна Московський просп. 272-Г Щит на фасаді 1.60 x 0.40 x 1 16.07.2021 5/79 Шик. Room салон краси Індустріальний 

2 Фізична особа-підприємець Андрусенко Олена Олексіївна Біблика вул. 7 Щит на фасаді 0.50 x 0.90 x 1 16.07.2021 5/85 Солярий Індустріальний 

3 Фізична особа-підприємець Андрусенко Олена Олексіївна Біблика вул. 7 Щит на фасаді 50.00 x 1.00 x 1 16.07.2021 5/85 Елена, Солярий, 
Салон красоты Індустріальний 

4 Приватний нотаріус Кішкіна Олена Олександрівна Роганська вул. 89 Щит стаціонарний 1.20 x 2.20 x 1 16.07.2021 5/84 Нотаріус Індустріальний 

5 Приватний нотаріус Кішкіна Олена Олександрівна Роганська вул. 89 Щит на фасаді 0.40 x 3.00 x 1 16.07.2021 5/84 Нотаріус Індустріальний 

6 Приватний нотаріус Кішкіна Олена Олександрівна Роганська вул. 89 Щит на фасаді 2.50 x 0.50 x 1 16.07.2021 5/84 Нотаріус Індустріальний 

7 Товариство з обмеженою відповідальністю «Джаст Ін» Архітектора Альошина просп. 2 Щит на фасаді 2.20 x 0.50 x 1 30.07.2021 5/91 Justin Індустріальний 

8 Товариство з обмеженою відповідальністю «Джаст Ін» Архітектора Альошина просп. 2 Щит виносний 0.40 x 1.20 x 1 30.07.2021 5/91 Justin Індустріальний 

9 Товариство з обмеженою відповідальністю об’єднана торговельна компанія «Європлюс» Олександрівський просп. 156 Щит на фасаді 2.50 x 0.70 x 1 30.07.2021 5/90 Rozetka Індустріальний 

10 Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Октава Фінанс» Конституції м-н 20 Щит на фасаді 0.80 x 0.80 x 1 09.07.2021 2/97 Обмен Київський 

11 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Октава Фінанс» Конституції м-н 20 Кронштейн на фасаді 0.80 x 1.30 x 2 09.07.2021 2/97 В аптеке обмен Київський 

12 Фізична особа-підприємець Гукасян Віру Онікович Московський просп. 3 Щит виносний 0.50 x 0.60 x 2 16.07.2021 2/102 Возьми кофе Київський 

13 Фізична особа-підприємець Гукасян Віру Онікович Московський просп. 3 Щит на огорожі 0.50 x 0.80 x 1 16.07.2021 2/102 Coffee Київський 

14 Приватне підприємство «Автоентерпрайз» Рудика вул. 8 Щит на фасаді 8.00 x 4.00 x 1 19.07.2021 2/104 Робота Київський 

15 Приватне підприємство «Автоентерпрайз» Рудика вул. 8 Щит на фасаді 8.00 x 0.60 x 1 19.07.2021 2/104 Autoenterprise Київський 

16 Приватне підприємство «Автоентерпрайз» Рудика вул. 8 Щит на фасаді 4.00 x 0.60 x 1 19.07.2021 2/104 Lotus Київський 

17 Приватне підприємство «Автоентерпрайз» Рудика вул. 8 Щит на фасаді 5.00 x 0.60 x 1 19.07.2021 2/104 Tesla Київський 

18 Приватне підприємство «Автоентерпрайз» Рудика вул. 6 Щит на огорожі 3.00 x 0.40 x 1 19.07.2021 2/104 Lotus Київський 

19 Приватне підприємство «Автоентерпрайз» Рудика вул. 6 Щит на огорожі 8.00 x 0.40 x 1 19.07.2021 2/104 Autoenterprise Київський 

20 Приватне підприємство «Автоентерпрайз» Рудика вул. 6 Щит на фасаді 2.00 x 0.40 x 1 19.07.2021 2/104 Autoenterprise Київський 

21 Приватне підприємство «Автоентерпрайз» Рудика вул. 6 Щит на огорожі 3.00 x 0.40 x 1 19.07.2021 2/104 Lotus Київський 

22 Приватне підприємство «Автоентерпрайз» Рудика вул. 6 Щит на огорожі 1.50 x 0.80 x 1 19.07.2021 2/104 Autoenterprise Київський 

23 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс Харків» Академіка Проскури вул. 3-В Дахова конструкція 4.00 x 1.00 x 1 30.06.2021 2/89 Аптека Київський 

24 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс Харків» Академіка Проскури вул. 3-В Дахова конструкція 0.60 x 0.60 x 4 30.06.2021 2/89 Мед-сервіс Київський 

25 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс Харків» Академіка Проскури вул. 3-В Дахова конструкція 0.60 x 0.60 x 4 30.06.2021 2/89 Мед-сервіс Київський 

26 Власник невідомий Донця-Захаржевського вул. 5 Щит на фасаді 2.50 x 0.30 x 1 24.06.2021 2/86 Автошкола Київський 

27 Товариство з обмеженою відповідальністю «Реддинг» Московський просп. — Слюсарний пров. 1/11 Щит на фасаді 15.00 x 1.00 x 1 27.07.2021 2/110 Megasport Київський 

28 Товариство з обмеженою відповідальністю «Реддинг» Московський просп. — Слюсарний пров. 1/11 Кронштейн на фасаді 0.80 x 4.00 x 2 27.07.2021 2/110 Megasport Київський 

29 Товариство з обмеженою відповідальністю «Реддинг» Слюсарний пров. 1/11 — Московський просп. Щит на фасаді 20.00 x 1.00 x 1 27.07.2021 2/110 Megasport Київський 

30 Власник невідомий Донця-Захаржевського вул. 1/3 Щит виносний 0.50 x 1.00 x 1 23.06.2021 2/85 Торти Київський 

31 Товариство з обмеженою відповідальністю «Пельменна — 7» Московський просп. 3 Щит на фасаді 1.50 x 2.00 x 1 26.07.2021 2/105 кронверк кафе Київський 

32 Фізична особа-підприємець Казарян Наріне Каджиківна Конституції м-н 14 Щит на фасаді 4.00 х 0.50 х 1 13.07.2021 2/99 STOP Київський 

33 Власник невідомий Свободи вул. 29 Щит на фасаді 2.50 x 1.00 x 1 15.06.2021 2/79 Fashion Dogs Київський 

34 Власник невідомий Дружби Народів вул. 215 Щит на фасаді 6.50 x 3.00 x 1 25.06.2021 2/90 PЄT STORЄ Київський 

35 Власник невідомий Дружби Народів вул. 231-А Проєкційна установка 3.00 x 5.00 x 1 25.06.2021 2/90 Проєкція Київський 

36 Товариство з обмеженою відповідальністю «Пельменна — 7» Московський просп. 3 Щит виносний 0.50 x 1.00 x 2 26.07.2021 2/105 Кронверк кафе Київський 

37 Повне товариство «Ломбард «Кеш Бокс» та компаній «Скортекс» і «Полтаваінвестпром» Героїв Праці вул. 46 Щит на фасаді 17.00 x 1.40 x 1 30.07.2021 7/130 Острів скарбів Московський 

38 Повне товариство «Ломбард «Кеш Бокс» та компаній «Скортекс» і «Полтаваінвестпром» Героїв Праці вул. 46 Щит на фасаді 2.20 x 2.20 x 1 30.07.2021 7/130 Приймаємо Московський 

39 Повне товариство «Ломбард «Кеш Бокс» та компаній «Скортекс» і «Полтаваінвестпром» Героїв Праці вул. 46 Щит на фасаді 11.00 x 2.50 x 1 30.07.2021 7/130 Приймаємо майже все Московський 

40 Повне товариство «Ломбард «Кеш Бокс» та компаній «Скортекс» і «Полтаваінвестпром» Героїв Праці вул. 46 Щит на фасаді 0.70 x 1.20 x 1 30.07.2021 7/130 Ск %дки Московський 

41 Власник невідомий Валентинівська вул. 21 Щит на фасаді 5.50 x 0.60 x 1 17.06.2021 7/103 СушиСет Московський 

42 Власник невідомий Валентинівська вул. 21 Щит на фасаді 0.60 x 1.40 x 1 17.06.2021 7/103 Сет Хіт Московський 

43 Власник невідомий Валентинівська вул. 21 Щит на фасаді 1.00 x 1.40 x 1 17.06.2021 7/103 Сет Філадельфія Московський 

44 Фізична особа-підприємець Промський Назар Олексійович Салтівське шосе 155/93 Щит на фасаді 18.00 x 2.00 x 1 24.06.2021 7/113 Одяг, взуття Московський 

45 Фізична особа-підприємець Промський Назар Олексійович Салтівське шосе 155/93 Щит виносний 0.60 x 1.00 x 2 24.06.2021 7/113 GFS Московський 

46 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс Харків» Гвардійців-Широнінців вул. 83/26 Щит на фасаді 5.00 x 1.20 x 1 05.07.2021 7/115 Аптека мед-сервіс Московський 

47 Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна» Тракторобудівників просп. 160 Щит на фасаді 10.00 x 2.20 x 1 30.07.2021 7/128 Зображення Московський 

48 Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна» Тракторобудівників просп. 160 Щит на фасаді 1.60 x 1.20 x 1 30.07.2021 7/128 Зображення Московський 

49 Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна» Тракторобудівників просп. 160 Щит на фасаді 1.60 x 1.20 x 1 30.07.2021 7/128 Зображення Московський 

50 Товариство з обмеженою відповідальністю «Екотест +» Героїв Праці вул. 34 Щит на фасаді 2.50 x 0.70 x 1 05.07.2021 7/116 Сімейна Лабораторія Московський 

51 Товариство з обмеженою відповідальністю «Екотест +» Героїв Праці вул. 34 Щит на фасаді 2.50 x 1.80 x 1 05.07.2021 7/116 Аналізи Московський 

52 Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЦ Україна» Тракторобудівників просп. 160 Щит на фасаді 1.60 x 1.20 x 1 30.07.2021 7/128 Зображення Московський 

53 Власник невідомий Героїв Праці вул. 24-Б Щит на фасаді 2.50 x 0.40 x 1 22.06.2021 7/110 Суши WOK Московський 

54 Власник невідомий Героїв Праці вул. 24-Б Щит на фасаді 6.00 x 2.50 x 1 22.06.2021 7/110 Зображення Московський 

55 Власник невідомий Героїв Праці вул. 24-Б Щит на фасаді 0.50 x 0.80 x 1 22.06.2021 7/110 Весняний Московський 

56 Власник невідомий Героїв Праці вул. 24-Б Щит на фасаді 0.50 x 0.80 x 1 22.06.2021 7/110 Весняний Московський 

57 Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичні технології сучасності» Тракторобудівників просп. 160 Щит на фасаді 1.80 x 0.40 x 1 05.08.2021 7/133 MTS clinic Московський 

58 Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичні технології сучасності» Тракторобудівників просп. 160 Щит на фасаді 2.00 x 0.40 x 1 05.08.2021 7/133 Аналізи Московський 

59 Товариство з обмеженою відповідальністю «Слобожанська фармацевтична компанія» Тракторобудівників просп. 160 Щит на фасаді 3.00 x 0.50 x 1 30.07.2021 7/132 Аптека твоєї родини Московський 

60 Власник невідомий Московський просп. 210 Кронштейн на фасаді 0.80 x 0.50 x 1 23.06.2021 5/55 Віконний дизайн Немишлянський 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс Харків» Московський просп. 256-А Дахова конструкція 6.00 x 2.00 x 1 05.07.2021 5/75 Аптека медсервис Немишлянський 

62 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс Харків» Московський просп. 256-А Дахова конструкція 6.00 x 2.00 x 1 05.07.2021 5/75 Аптека медсервис Немишлянський 

63 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс Харків» Московський просп. 256-А Щит на фасаді 1.40 x 1.40 x 1 05.07.2021 5/75 МС + Немишлянський 

64 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс Харків» Московський просп. 256-А Щит на фасаді 1.40 x 1.40 x 1 05.07.2021 5/75 МС + Немишлянський 

65 Власник невідомий Московський просп. 254 Щит на фасаді 9.00 х 1.50 х 1 03.06.2021 5/49 Домашні Немишлянський 

66 Власник невідомий Московський просп. 254 Щит на фасаді 3.00 x 3.50 x 1 03.06.2021 5/49 Домашні Немишлянський 

67 Власник невідомий Московський просп. 254 Щит на фасаді 0.60 x 3.50 x 1 03.06.2021 5/49 Піца Немишлянський 

68 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс Харків» Московський просп. 256-А Щит на фасаді 1.80 x 3.00 x 1 05.07.2021 5/75 Замовлення Немишлянський 

69 Власник невідомий Ново-Баварський, просп. 71 Щит виносний 0.50 x 1.20 x 1 23.06.2021 5/60 Бронированные Новобаварський 

70 Фізична особа-підприємець Бугай Артем Юрійович Короленка пров. — Московський просп. 10/12 Щит виносний 0.50 x 0.80 x 2 06.07.2021 6/114 До кави Основ’янський 

71 Фізична особа-підприємець Бугай Артем Юрійович Короленка пров. — Московський просп. 10/12 Дахова конструкція 0.90 x 0.90 x 2 06.07.2021 6/114 Art Barista Основ’янський 

72 Фізична особа-підприємець Свиридов Олексій Іванович Жасминовий б-р 5 Щит на фасаді 10.00 x 0.80 x 1 19.07.2021 6/125 Продукти Слобідський 

73 Фізична особа-підприємець Свиридов Олексій Іванович Жасминовий б-р 5 Щит виносний 0.50 x 0.80 x 2 19.07.2021 6/125 Візьми каву Слобідський 

74 Власник невідомий Маршала Жукова просп. 37 Щит на фасаді 3.50 х 1.50 х 1 25.06.2021 6/109 Ремонт Слобідський 

75 Власник невідомий Державінська вул. 38 Щит на фасаді 6.00 x 1.00 x 1 13.07.2021 6/119 Ткани и Фурнитура Слобідський 

76 Власник невідомий Героїв Сталінграда просп. 1-А Дахова конструкція 6.00 х 1.00 х 1 25.06.2021 6/110 Оптика Слобідський 

77 Власник невідомий Героїв Сталінграда просп. 1-А Щит на фасаді 3.00 х 1.00 х 1 25.06.2021 6/110 Оптика ART Слобідський 

78 Власник невідомий Героїв Сталінграда просп. 1-А Щит на фасаді 0.30 х 2.00 х 1 25.06.2021 6/110 Оптика Слобідський 

79 Фізична особа-підприємець Свиридов Олексій Іванович Жасминовий б-р 5 Щит на фасаді 4.00 x 2.40 x 1 19.07.2021 6/125 Пивной уголок Слобідський 

80 Власник невідомий Білгородське шосе — Відрадненський пр-д Щит стаціонарний 1.50 х 3.00 х 2 17.06.2021 1/120 NEWSIDE Шевченківський 

81 Власник невідомий Сумська вул. 81/1 Щит на фасаді 4.00 x 2.00 x 1 24.06.2021 1/136 Лучшее место для 
твоего отдыха Шевченківський 

82 Власник невідомий Сумська вул. 81/1 Щит на фасаді 2.00 х 0.40 х 1 24.06.2021 1/136 Restaurant Paparazzi karaoke Шевченківський 

83 Власник невідомий Сумська вул. 81/1 Щит на фасаді 4.00 x 2.00 x 1 24.06.2021 1/136 Paparazzi Шевченківський 

84 Власник невідомий Сумська вул. 81/1 Щит на фасаді 1.00 x 0.25 x 1 24.06.2021 1/136 Restaurant Шевченківський 

85 Власник невідомий Сумська вул. 81/1 Щит на фасаді 1.50 x 0.40 x 1 24.06.2021 1/136 Paparazzi Шевченківський 

86 Власник невідомий Сумська вул. 81/1 Щит на фасаді 1.00 x 0.25 x 1 24.06.2021 1/136 Pry-party bar Шевченківський 

87 Власник невідомий Сумська вул. 81/1 Щит стаціонарний 5.00 x 0.60 x 1 24.06.2021 1/136 Paparazzi Шевченківський 

88 Фізична особа-підприємець Нікітіна Тетяна Валеріївна Науки просп. 27 Щит на огорожі 1.20 x 2.30 x 1 27.07.2021 1/142 Muar textile Шевченківський 

89 Повне товариство «Ломбард «Свіжа копійка» за участю ТОВ «Еконотрейд», ТОВ «Технорітеіл» Отакара Яроша вул. 23 Щит на фасаді 2.40 x 0.60 x 1 27.07.2021 1/140 Skarb.com.ua Шевченківський 

90 Фізична особа-підприємець Мітюріч Інна Олегівна Людвіга Свободи просп. 41 Щит на фасаді 2.00 x 0.40 x 1 28.07.2021 1/143 Ювелирный Шевченківський 

91 Фізична особа-підприємець Мітюріч Інна Олегівна Людвіга Свободи просп. 41 Щит на фасаді 2.00 x 0.40 x 1 28.07.2021 1/143 Ювелирный Шевченківський 

92 Фізична особа-підприємець Мітюріч Інна Олегівна Людвіга Свободи просп. 41 Щит на фасаді 1.80 x 0.70 x 1 28.07.2021 1/143 Феникс Шевченківський 

93 Приватне підприємство «Скайлекс» Римарська вул. 17 Щит на фасаді 1.20 x 2.00 x 1 30.07.2021 1/147 Стоматолог Шевченківський 

94 Власник невідомий Людвіга Свободи просп. 39 Щит на фасаді 3.50 x 0.50 x 1 23.06.2021 1/124 Sova домашний текстиль Шевченківський 

95 Повне товариство «Ломбард ТОВ «Столичний» і Компанія» Сумська вул. 3 Щит на фасаді 2.20 x 2.00 x 1 05.07.2021 7/118 Скупка № 1 Шевченківський 

96 Повне товариство «Ломбард ТОВ «Столичний» і Компанія» Сумська вул. 3 Щит на фасаді 0.80 x 2.20 x 1 05.07.2021 7/118 Золото, срібло Шевченківський 

97 Повне товариство «Ломбард ТОВ «Столичний» і Компанія» Сумська вул. 3 Щит на фасаді 0.80 x 2.20 x 1 05.07.2021 7/118 Консультація Шевченківський 

98 Повне товариство «Ломбард ТОВ «Столичний» і Компанія» Сумська вул. 3 Кронштейн на фасаді 1.50 x 0.60 x 2 05.07.2021 7/118 Скупка Шевченківський 

99 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс-Харків» Перемоги просп. 50-Є Дахова конструкція 6.00 x 1.70 x 1 24.06.2021 1/135 Аптека мед-сервис Шевченківський 

100 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс-Харків» Перемоги просп. 50-Є Щит на фасаді 1.00 x 6.00 x 1 24.06.2021 1/135 Аптека мед-сервис Шевченківський 

101 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс-Харків» Перемоги просп. 73-В Щит на фасаді 1.00 x 1.00 x 1 24.06.2021 1/135 МС+ Шевченківський 

102 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс-Харків» Перемоги просп. 73-В Дахова конструкція 6.00 x 1.70 x 1 24.06.2021 1/135 Аптека мед-сервис Шевченківський 

103 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс-Харків» Науки просп. 39 Щит на фасаді 9.00 x 1.30 x 1 24.06.2021 1/135 Аптека мед-сервис Шевченківський 

104 Фізична особа-підприємець Барілко Марія Вадимівна Перемоги просп. 59 Щит на фасаді 1.00 x 1.50 x 1 15.06.2021 1/114 Doggy Couture Шевченківський 

105 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс-Харків» Перемоги просп. 50-Є Дахова конструкція 1.70 x 1.70 x 4 24.06.2021 1/135 Мед-сервис Шевченківський 

106 Товариство з обмеженою відповідальністю «Мед-Сервіс-Харків» Перемоги просп. 73-В Дахова конструкція 1.70 x 1.70 x 4 24.06.2021 1/135 Мед-сервис Шевченківський 

107 Власник невідомий Людвіга Свободи просп. 52-А Щит на існуючій 
споруді 11.00 x 4.00 x 1 23.06.2021 1/121 Red second Шевченківський 

108 Власник невідомий Людвіга Свободи просп. 52-А Щит на фасаді 4.50 x 0.70 x 1 23.06.2021 1/121 Takeit.ua Шевченківський 

109 Власник невідомий Людвіга Свободи просп. 52-А Щит на фасаді 4.00 x 3.00 x 1 23.06.2021 1/121 Takeit.ua Шевченківський 

110 Власник невідомий Людвіга Свободи просп. 52-А Щит виносний 0.50 x 1.00 x 1 23.06.2021 1/121 Ціна дня Шевченківський 

111 Власник невідомий Людвіга Свободи просп. 52-А Щит на фасаді 16.00 x 3.00 x 1 23.06.2021 1/121 Red second Шевченківський 

112 Власник невідомий Людвіга Свободи просп. 39 Щит на фасаді 3.00 x 0.50 x 1 23.06.2021 1/128 экспресс стрижка Шевченківський 

113 Власник невідомий Людвіга Свободи просп. 39 Щит на огорожі 4.43 х 0.90 х 1 23.06.2021 1/126 Чоловічий одяг Шевченківський 

114 Власник невідомий Людвіга Свободи просп. 39 Щит виносний 0.70 х 1.00 х 2 23.06.2021 1/126 Чоловічий одяг Шевченківський 

Директор Департаменту контролю Харківської міської ради О. В. АРТИКУЛЕНКО 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Ураховуючи пропозиції відділу реклами Департамен-
ту контролю Харківської міської ради, на підставі ч. 1 
ст. 16 Закону України «Про рекламу», ч. 1 ст. 4-1 Зако-
ну України «Про дозвільну систему у сфері господарсь-
кої діяльності», п. 20 Типових правил розміщення зов-
нішньої реклами, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, п. 6 Правил роз-
міщення зовнішньої реклами у м. Харкові, затверджених 

рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради 
від 02.10.2013 № 609, керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», вико-
навчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Надати дозволи на розміщення зовнішньої реклами 

розповсюджувачам зовнішньої реклами згідно з додат-
ком.

2. Відділу реклами Департаменту контролю Харків-
ської міської ради здійснити необхідні дії щодо видачі 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами згідно з до-
датком та надати інформацію про встановлені рекламні 
конструкції головам адміністрацій районів Харківської 
міської ради для відповідного контролю за благоустроєм 
прилеглих територій.

3. Департаменту у справах інформації та зв’язків з гро-

мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 
забезпечити оприлюднення рішення в установленому 
порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на ди-
ректора Департаменту контролю Харківської міської ради 
Артикуленка О. В.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.09.2021 № 721 

ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ, ЯКИМ НАДАЮТЬСЯ ДОЗВОЛИ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 

№ з/п Для юридичної особи — повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи — ПІБ Адреса місця розташування 
спеціальної конструкції в м. Харкові

Вид спеціальної 
конструкції

Розмір спеціальної 
конструкції

Термін дії 
дозволу Район 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Подорожник Харків» Ювілейний просп. 32-В Щит на фасаді 5.45 х 1.115 х 1 08.09.2026 Московський 

2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Подорожник Харків» Ювілейний просп. 32-В Щит на фасаді 10.40 х 1.115 х 1 08.09.2026 Московський 

3 Товариство з обмеженою відповідальністю «Подорожник Харків» Ювілейний просп. 32-В Кронштейн на фасаді 0.52 х 0.52 х 2 08.09.2026 Московський 

4 Фізична особа — підприємець Сухачов Роман Юрійович Московський просп. 214/2 Щит на фасаді 4.50 х 0.60 х 1 31.12.2021 Немишлянський 

5 Фізична особа — підприємець Сухачов Роман Юрійович Московський просп. 214/2 Щит на фасаді 4.00 х 1.00 х 1 31.12.2021 Немишлянський 

6 Фізична особа — підприємець Сухачов Роман Юрійович Московський просп. 214/2 Щит на фасаді 8.00 х 0.60 х 1 31.12.2021 Немишлянський 

7 Акціонерне товариство «Альфа-Банк» Московський просп. 196-А Кронштейн на фасаді 0.80 х 0.95 х 2 08.09.2026 Немишлянський 

8 Товариство з обмеженою відповідальністю «Конте Україна» Молочна вул. 18 Щит на фасаді 3.00 х 1.70 х 1 08.09.2026 Основ’янський 

9 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Гагаріна просп. 176 Щит на фасаді 1.50 х 2.10 х 1 31.12.2021 Основ’янський 

10 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Гагаріна просп. 176 Щит на фасаді 3.20 х 2.30 х 1 31.12.2021 Основ’янський 

11 Акціонерне товариство «Акціонерний банк «Радабанк» Воскресенська вул. — Греківська вул. 1 Щит на фасаді 3.50 х 0.525 х 1 08.09.2026 Основ’янський 

12 Акціонерне товариство «Акціонерний банк «Радабанк» Воскресенська вул. — Греківська вул. 1 Щит на фасаді 0.96 х 0.64 х 1 08.09.2026 Основ’янський 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 08.09.2021 № 721

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 



3ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Вторник 
14 сентября 2021 года

У зв’язку зі зверненнями ТОВ «Епіцентр К» від 
20.08.2021 №№ 2630, 2631, РА «Стар» у формі ТОВ від 
01.09.2021 № 2703, на підставі ч. 1 ст. 16 Закону України 
«Про рекламу», ч. 7 ст. 4-1 Закону України «Про дозвіль-
ну систему у сфері господарської діяльності», п. 8.1 Пра-
вил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові, за-
тверджених рішенням виконавчого комітету Харківської 

міської ради від 02.10.2013 № 609, керуючись ст.ст. 42, 
50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Анулювати дозволи на розміщення зовнішньої 

реклами розповсюджувачам зовнішньої реклами згідно з 
додатком.

2. Відділу реклами Департаменту контролю Харків-
ської міської ради здійснити в установленому порядку 
необхідні дії щодо анулювання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами згідно з додатком.

3. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громад-
ськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпе-
чити оприлюднення рішення в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на ди-
ректора Департаменту контролю Харківської міської ради 
Артикуленка О. В.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

№ з/п Для юридичної особи — повне найменування розповсюджувача 
зовнішньої реклами, для фізичної особи — ПІБ

Адреса місця розташування 
спеціальної конструкції в м. Харкові

Вид спеціальної 
конструкції

Розмір спеціальної 
конструкції

Номер дозволу, номер і дата рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради Район 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» вул. Героїв Праці, 9-А Щит на фасаді 19,36 х 4,23 х 1 Дозвіл № 23520, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 20.01.2016 № 19 Київський 

2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» вул. Героїв Праці, 9-А Дахова конструкція 12,00 х 5,70 х 1 Дозвіл № 23521, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 20.01.2016 № 19 Київський 

3 Рекламне агентство «Стар» у формі товариства з обмеженою від-
повідальністю вул. Бакуліна — пров. Інженерний Щит стаціонарний 4,00 х 2,00 х 1 Дозвіл № 6119, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 

Харківської міської ради від 09.10.2019 № 768 Шевченківський 

Директор Департаменту контролю Харківської міської ради О. В. АРТИКУЛЕНКО 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.09.2021 № 722 

ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ, ЯКИМ АНУЛЮЮТЬСЯ ДОЗВОЛИ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 08.09.2021 № 722

ПРО АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 

На підставі п. 5 ч. 2 ст. 10, ч. 4 ст. 20, ст. 40 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», на ви-
конання пп. 7 п. а ч. 1 ст. 30 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», параграфа 5.10 Пра-
вил благоустрою території міста Харкова, затверджених 
рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання 
від 16.11.2011 № 504/11 (зі змінами), для звільнення те-
риторії міста Харкова від самовільно (незаконно) вста-
новлених малих архітектурних форм і тимчасових спо-
руд, елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, 
керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харків-
ської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Звільнити територію міста Харкова від самовільно 

(незаконно) встановлених об’єктів шляхом демонтажу за-
значених об’єктів згідно з додатками 1—2.

2. Доручити Департаменту територіального контролю 
та земельних відносин Харківської міської ради (Калина 
О. Л.) у встановленому порядку:

2.1. Залучити суб’єктів господарювання до виконання 
робіт щодо звільнення території міста Харкова від само-
вільно (незаконно) встановлених об’єктів, транспорту-
вання їх до місця зберігання та приведення звільненої від 
зазначених об’єктів території в придатний для подальшо-
го використання стан.

2.2. Забезпечити координацію виконання робіт щодо 
звільнення території міста Харкова від самовільно (неза-
конно) встановлених об’єктів.

3. Доручити головам адміністрацій районів Харківської 
міської ради (Казанжиєва Н. В., Топчій Т. В., Головчансь-
ка Г. О., Товкун О. М., Котковський В. Р.) забезпечити 
складання відповідних актів про звільнення території.

4. Доручити КП «Харківводоканал» (Панов В. В.) за-
безпечити облік та зберігання самовільно (незаконно) 
встановлених об’єктів, від яких звільнено територію міста 
Харкова.

5. Запропонувати Головному управлінню Національ-
ної поліції в Харківській області (Перлін С. І.) забезпечи-

ти публічний порядок під час виконання рішення вико-
навчого комітету Харківської міської ради.

6. Департаменту у справах інформації та зв’язків з гро-
мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 
забезпечити оприлюднення рішення у встановленому 
порядку.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови — керуючого справами вико-
навчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т. М. 
та відповідних голів адміністрацій районів Харківської 
міської ради.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

№ з/п Об’єкт Адреса розташування об’єкта 

1 2 3 

1 Тимчасова споруда (павільйон) біля будівлі по вул. Шевченка, 98 (Київський район) 

2 Тимчасова споруда (павільйон) біля будинку по вул. Героїв Праці, 17 (Московський район) 

3 Тимчасова споруда (кіоск) біля будинку по вул. Героїв Праці, 17 (Московський район) 

4 Тимчасова споруда (кіоск) біля будинку по вул. Героїв Праці, 17 (Московський район) 

1 2 3 

5 Тимчасова споруда (кіоск) біля будинку по просп. Перемоги, 66-В (Шевченківський район) 

6 Мала архітектурна форма (навіс) біля будівлі по просп. Науки, 7-В (Шевченківський район) 

Заступник директора Департаменту — начальник Управління правового забезпечення Департаменту територіального контролю та 
земельних відносин Харківської міської ради Є. І. ШВЕЦЬ 

Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

ДОДАТОК 2 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.09.2021 № 726 

ПЕРЕЛІК САМОВІЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ, 
ВІД ЯКИХ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ТЕРИТОРІЯ МІСТА ХАРКОВА 

№ з/п Об’єкти Адреса 

1 2 3 

1 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулю-
вання (організації) дорожнього руху (автоматичний шлагбаум)

біля житлової будівлі по пров. Троїцькому, 2 
(Основ’янський район) 

2 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулю-
вання (організації) дорожнього руху (залізобетонний блок) 

біля житлової будівлі по вул. Гвардійців-Ши-
ронінців, 37, корп. 2 (Московський район) 

3 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулю-
вання (організації) дорожнього руху (залізобетонний блок) 

біля житлової будівлі по вул. Гвардійців-Ши-
ронінців, 37, корп. 2 (Московський район) 

4 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулю-
вання (організації) дорожнього руху (механічний шлагбаум) 

біля житлової будівлі по вул. Владислава Зу-
бенка, 46 (Московський район) 

5 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — мала архітектурна фор-
ма (паркан)

біля житлової будівлі по вул. Гарібальді, 26 (Мо-
сковський район) 

6 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулю-
вання (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по вул. Гвардійців-Ши-
ронінців, 61-А (Московський район) 

7 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулю-
вання (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по вул. Гвардійців-Ши-
ронінців, 61-А (Московський район) 

8 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулю-
вання (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по вул. Гвардійців-Ши-
ронінців, 61-А (Московський район) 

1 2 3 

9
Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулю-
вання (організації) дорожнього руху (металевий стовп з металевим ланцю-
гом) 

біля житлової будівлі по вул. Гвардійців-Ши-
ронінців, 61-А (Московський район) 

10 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулю-
вання (організації) дорожнього руху (металевий стовп з металевим ланцюгом) 

біля житлової будівлі по вул. Гвардійців-Ши-
ронінців, 61-А (Московський район) 

11 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулю-
вання (організації) дорожнього руху (бетонний блок)

біля житлового будинку № 38 по вул. Волош-
ковій (Немишлянський район) 

12 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулю-
вання (організації) дорожнього руху (бетонний блок)

біля житлового будинку № 38 по вул. Волош-
ковій (Немишлянський район) 

13 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулю-
вання (організації) дорожнього руху (бетонний блок)

біля житлового будинку № 38 по вул. Волош-
ковій (Немишлянський район) 

14 Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — технічний засіб регулю-
вання (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі по вул. Садовій, 14 (Київ-
ський район) 

Заступник директора Департаменту — начальник Управління правового забезпечення Департаменту територіального контролю 
та земельних відносин Харківської міської ради Є. І. ШВЕЦЬ 

Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 08.09.2021 № 726

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА ВІД САМОВІЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ

ДОДАТОК 1
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІД 08.09.2021 № 726

ПЕРЕЛІК САМОВІЛЬНО (НЕЗАКОННО) ВСТАНОВЛЕНИХ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ І ТИМЧАСОВИХ СПОРУД, 
ВІД ЯКИХ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ТЕРИТОРІЯ МІСТА ХАРКОВА

1 2 3 4 5 6 7 

13 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Жасміновий б-р 9 Щит на фасаді 5.50 х 0.60 х 1 31.12.2021 Слобідський 

14 Спільне українсько-нігерійське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю — фірма «Фарбісіт» Ахсарова вул. — Цілиноградська вул. Щит стаціонарний 1.45 х 4.10 х 2 30.06.2022 Шевченківський 

15 Повне товариство «Попов і компанія «Ломбард Партнер» Незалежності просп. — Сумська вул. 41 Щит на фасаді 0.60 х 1.30 х 1 31.12.2021 Шевченківський 

16 Повне товариство «Попов і компанія «Ломбард Партнер» Незалежності просп. — Сумська вул. 41 Щит на фасаді 0.50 х 1.30 х 1 31.12.2021 Шевченківський 

17 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Перемоги просп. 50-Б Кронштейн на фасаді 0.70 х 0.70 х 2 31.12.2021 Шевченківський 

18 Повне товариство «Ломбард «Свіжа копійка» за участю ТОВ «Еконотрейд», ТОВ «Технорітеіл» Отакара Яроша вул. 23 Щит на фасаді 0.574 x 2.42 x 1 31.12.2021 Шевченківський 

19 Фізична особа — підприємець Наяр Олексій Геннадійович Двадцять Третього Серпня вул. 51 Щит на фасаді 4.00 x 0.80 x 1 08.09.2026 Шевченківський 

20 Фізична особа — підприємець Наяр Олексій Геннадійович Двадцять Третього Серпня вул. 51 Щит на фасаді 4.00 x 0.35 x 1 08.09.2026 Шевченківський 

21 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Перемоги просп. 50-Б Щит на фасаді 9.04 х 0.80 х 1 31.12.2021 Шевченківський 

22 Фізична особа — підприємець Мікаілова Сусана Абриківна Пушкінська вул. 38 Щит на фасаді 3.10 х 0.40 х 1 31.12.2021 Київський 

Директор Департаменту контролю Харківської міської ради О. В. АРТИКУЛЕНКО 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА — ТЕРАШВІЛІ
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На підставі статей 78, 136, 137 Господарського кодексу України, під-
пункту 1 пункту а статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ураховуючи клопотання Департаменту житлово-комунально-
го господарства Харківської міської ради, Департаменту адміністратив-
них послуг та споживчого ринку Харківської міської ради, звернення 
комунального підприємства «Сігма» Харківської міської ради та кому-
нального спеціалізованого підприємства «Харківгорліфт», керуючись 
статтями 42, 50, 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет Харківської 
міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Вилучити з господарського відання комунального спеціалізованого під-
приємства «Харківгорліфт» нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 2-:-12, 
14, 15 та 2/3 частини місць спільного користування № 13, загальною площею 
504,0 кв. м, у нежитловій будівлі літ. «Л-2» по Салтівському шосе, 266.

2. Передати в господарське відання комунальному підприємству «Сігма» 
Харківської міської ради нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 2-:-12, 
14, 15 та 2/3 частини місць спільного користування № 13, загальною площею 
504,0 кв. м, у нежитловій будівлі літ. «Л-2» по Салтівському шосе, 266.

3. Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту еко-
номіки та комунального майна Харківської міської ради (Солошкін В. М.) 

здійснити в установленому порядку передачу нерухомого майна згідно з пунк-
тами 1—2 рішення.

4. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадсь-
кістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднен-
ня рішення в установленому порядку в 5-денний строк із дня його прийняття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голо-
ви — директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської 
міської ради Фатєєва М. І.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

На підставі статей 78, 137 Господарського кодексу України, підпункту 1 
пункту а статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ураховуючи клопотання Департаменту освіти Харківської міської ради, звер-
нення Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, 
Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської 
ради, керуючись статтями 42, 50, 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет 
Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Передати в оперативне управління Управлінню освіти адміністрації Хо-

лодногірського району Харківської міської ради нежитлову будівлю літ. «Б-1», 
загальною площею 186,7 кв. м, по вулиці Благовіщенській, 15.

2. Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради (Солошкін В. М.) здійснити в уста-
новленому порядку передачу нерухомого майна згідно з пунктами 1—2 рішення.

3. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадсь-
кістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднен-
ня рішення в установленому порядку в 5-денний строк із дня його прийняття.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голо-
ви — директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської 
міської ради Фатєєва М. І.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

На підставі статей 78, 136, 137 Господарського кодексу України, підпункту 
1 пункту а статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ураховуючи клопотання Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Хар-
ківської міської ради, Департаменту житлово-комунального господарства 
Харківської міської ради, звернення комунального підприємства «Жилком-
сервіс» та комунального позашкільного навчального закладу «Харківський 
міський комплексний центр клубів за місцем проживання», керуючись стаття-
ми 42, 50, 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Вилучити з господарського відання комунального підприємства «Жил-

комсервіс» нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 84-:-86, 88, 110, 111 та 
1/2 частини місць спільного користування № 87, загальною площею 327,35 кв. 
м, у нежитловій будівлі літ. «А-2» по вулиці Краснодарській, 181-Б.

2. Передати в оперативне управління комунальному позашкільному на-
вчальному закладу «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем 
проживання» нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 84-:-86, 88, 110, 111 та 
1/2 частини місць спільного користування № 87, загальною площею 327,35 кв. 
м, у нежитловій будівлі літ. «А-2» по вулиці Краснодарській, 181-Б.

3. Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту еко-
номіки та комунального майна Харківської міської ради (Солошкін В. М.) 

здійснити в установленому порядку передачу нерухомого майна згідно з пунк-
тами 1—2 рішення.

4. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадсь-
кістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднен-
ня рішення в установленому порядку в 5-денний строк із дня його прийняття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голо-
ви — директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської 
міської ради Фатєєва М. І.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

На підставі статей 78, 136, 137 Господарського кодексу України, підпункту 1 
пункту а статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ура-
ховуючи клопотання Департаменту житлово-комунального господарства Хар-
ківської міської ради, Управління екології та благоустрою Департаменту житло-
во-комунального господарства Харківської міської ради, звернення комунально-
го підприємства «Жилкомсервіс» та комунального підприємства «Муніципальна 
компанія поводження з відходами» Харківської міської ради, керуючись статтями 
42, 50, 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Вилучити з господарського відання комунального підприємства «Муні-
ципальна компанія поводження з відходами» Харківської міської ради нежит-
лове приміщення 1-го поверху № 7, площею 8,3 кв. м, у нежитловій будівлі літ. 
«А-2» по провулку Подільському, 17.

2. Передати в господарське відання комунальному підприємству «Жилком-
сервіс» нежитлове приміщення 1-го поверху № 7, площею 8,3 кв. м, у нежит-
ловій будівлі літ. «А-2» по провулку Подільському, 17.

3. Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту еко-
номіки та комунального майна Харківської міської ради (Солошкін В. М.) 

здійснити в установленому порядку передачу нерухомого майна згідно з пунк-
тами 1—2 рішення.

4. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадсь-
кістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднен-
ня рішення в установленому порядку в 5-денний строк із дня його прийняття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голо-
ви — директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської 
міської ради Фатєєва М. І.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

На підставі статей 78, 137 Господарського кодексу України, підпункту 1 
пункту а статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 
№ 6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської 
ради 8 скликання» (зі змінами), ураховуючи звернення Департаменту з питань 
забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради та голови комісії 
з припинення діяльності Департаменту комунального господарства Харківсь-
кої міської ради шляхом реорганізації, керуючись статтями 42, 50, 59 зазначе-
ного Закону, виконавчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Вилучити з оперативного управління Департаменту комунального госпо-
дарства Харківської міської ради нежитлові приміщення 3-го поверху №№ 3, 
4, 7, 29, загальною площею 49,2 кв. м, у нежитловій будівлі літ. «А-4» по майда-
ну Конституції, 12.

2. Передати в оперативне управління Департаменту з питань забезпечення 
життєдіяльності міста Харківської міської ради нежитлові приміщення 3-го 
поверху №№ 3, 4, 7, 29, загальною площею 49,2 кв. м, у нежитловій будівлі літ. 
«А-4» по майдану Конституції, 12.

3. Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту еко-
номіки та комунального майна Харківської міської ради (Солошкін В. М.) 

здійснити в установленому порядку передачу нерухомого майна згідно з пунк-
тами 1—2 рішення.

4. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадсь-
кістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднен-
ня рішення в установленому порядку в 5-денний строк із дня його прийняття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голо-
ви — директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської 
міської ради Фатєєва М. І.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

На підставі статей 78, 137 Господарського кодексу України, підпункту 1 
пункту а статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання рішення 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 
№ 19/20 «Про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської 
міської ради 8 скликання», ураховуючи звернення Департаменту житлово-ко-
мунального господарства Харківської міської ради та голови комісії з припи-
нення діяльності Департаменту житлового господарства Харківської міської 
ради шляхом реорганізації, керуючись статтями 42, 50, 59 зазначеного Закону, 
виконавчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Вилучити з оперативного управління Департаменту житлового госпо-
дарства Харківської міської ради нежитлові приміщення 4-го поверху №№ 
1, 4-:-17, 15 а та 19/100 частини місць спільного користування № XV, за-
гальною площею 272,8 кв. м, у нежитловій будівлі літ. «А-4» по майдану 
Конституції, 12.

2. Передати в оперативне управління Департаменту житлово-комуналь-
ного господарства Харківської міської ради нежитлові приміщення 4-го по-
верху №№ 1, 4-:-17, 15 а та 19/100 частини місць спільного користування № 
XV, загальною площею 272,8 кв. м, у нежитловій будівлі літ. «А-4» по майдану 
Конституції, 12.

3. Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради (Солошкін В. М.) здійснити в уста-
новленому порядку передачу нерухомого майна згідно з пунктами 1—2 рішення.

4. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадсь-
кістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднен-
ня рішення в установленому порядку в 5-денний строк із дня його прийняття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голо-
ви — директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської 
міської ради Фатєєва М. І.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 08.09.2021 № 733

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ГОСПОДАРСЬКЕ ВІДАННЯ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СІГМА» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 08.09.2021 № 731

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ ХОЛОДНОГІРСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 08.09.2021 № 730

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОМУ ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 
«ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЦЕНТР КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ» 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 08.09.2021 № 732

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ГОСПОДАРСЬКЕ ВІДАННЯ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИЛКОМСЕРВІС»

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 08.09.2021 № 729

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 08.09.2021 № 728

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 



5ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Вторник 
14 сентября 2021 года

З метою приведення у відповідність до положень 
чинного законодавства, на підставі постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпе-
чення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захища-
ли незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України» (зі змінами) (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.08.2021 № 844), керуючись ст.ст. 
42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради 
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого коміте-

ту Харківської міської ради від 19.08.2020 № 471 «Про 
створення районних комісій щодо розгляду заяв вну-
трішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, про при-
значення грошової компенсації», виклавши додаток 10 

«Типове положення про районну комісію щодо розгляду 
заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали неза-
лежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 
про призначення грошової компенсації» у новій редакції 
(додається).

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з гро-
мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 
забезпечити оприлюднення рішення в установленому по-

рядку в офіційному друкованому виданні в п’ятиденний 
строк із дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту населення Горбунову-Рубан С. О.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

1. Загальні положення 
1.1. Районна комісія щодо розгляду заяв внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України, про призначення гро-
шової компенсації (далі — районна комісія) є консульта-
тивно-дорадчим органом, який утворюється виконавчим 
комітетом Харківської міської ради з метою розгляду пи-
тань виплати грошової компенсації за належні для отри-
мання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, 
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України (далі — внутрішньо переміщені особи, 
зазначені в п. 1.1 цього Положення) і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її про-
ведення, перебуваючи безпосередньо в районах антите-
рористичної операції в період її проведення, у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в 
період здійснення зазначених заходів, яких визнано осо-
бами 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, га-
рантії їх соціального захисту», які потребують поліпшення 
житлових умов (далі — грошова компенсація) відповідно 
до Житлового кодексу Української РСР та перебувають не 
менше року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних 
про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного 
проживання в межах м. Харкова.

1.2. У своїй діяльності районна комісія керується 
Конституцією України, законами України, актами Пре-
зидента України та Кабінету Міністрів України, Поряд-
ком та умовами надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для внутріш-
ньо переміщених осіб, зазначених в п. 1.1 цього Поло-
ження, Порядком виплати грошової компенсації за на-
лежні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, зазначених в п. 1.1 цього Положення 
(далі — Порядок), затвердженими постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання забез-
печення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захи-
щали незалежність, суверенітет та територіальну ціліс-
ність України» (зі змінами) (у редакції постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 11.08.2021 № 844), а також цим 
Положенням.

2. Склад районної комісії 
2.1. Районну комісію очолює голова адміністрації 

району Харківської міської ради або заступник голови з 
соціальних та гуманітарних питань адміністрації району 
Харківської міської ради.

Голова районної комісії має заступника.
До складу районної комісії входять представники ви-

конавчих органів Харківської міської ради, з питань 
соціального захисту населення адміністрацій районів 
Харківської міської ради, економіки, фінансів, квартир-
ного обліку, капітального будівництва, всеукраїнських 
громадських об’єднань ветеранів (за їх згодою).

3. Завдання та повноваження районної комісії 
3.1. Завданням районної комісії є розгляд питання 

про призначення грошової компенсації за письмовим чи 
в електронній формі (за технічної можливості) звернен-
ням внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в п. 1.1 
цього Положення, або законного представника особи до 
управління соціального захисту населення адміністрації 
району Харківської міської ради за місцем перебування 
на квартирному обліку.

3.1.1. До заяви додаються копії (електронні копії за тех-
нічної можливості):

документа, що посвідчує внутрішньо переміщену осо-
бу, зазначену в пункті 1.1 цього Положення, в разі подан-
ня документів законним представником — документа, що 
посвідчує особу того, від чийого імені подається заява, а 
також документа, яким надано повноваження законно-
му представникові представляти таких осіб, оформлений 
відповідно до законодавства, або за технічної можливості 
паспорта громадянина України у вигляді відображення в 
електронній формі інформації, що міститься в паспорті 
громадянина України у формі картки, оформленому засо-
бами Єдиного державного демографічного реєстру, разом 
з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, 
штрих-кодом, цифровим кодом тощо), а також інфор-
мації про місце проживання (за наявності), що подаються 
засобами Єдиного державного веб-порталу електронних 
послуг (далі — Портал Дія);

для осіб з інвалідністю внаслідок війни — посвідчен-
ня встановленого зразка згідно з додатком 2 до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про 
порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів 
війни»;

для учасників бойових дій — посвідчення встановле-
ного зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок ви-
дачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»;

для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту», — довідки 
про безпосередню участь особи в антитерористичній опе-

рації, забезпеченні її проведення або довідки про безпосе-
редню участь у здійсненні заходів із забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалеж-
ності, суверенітету та територіальної цілісності України 
за формами згідно з додатками 1, 4 до Порядку надання 
та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які за-
хищали незалежність, суверенітет та територіальну ціліс-
ність України і брали безпосередню участь в антитерори-
стичній операції, забезпеченні її проведення, у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації в Донецькій та Луганській областях, забезпечен-
ні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.08.2014 № 413;

для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 20 
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту», — доку-
ментів, передбачених пунктом 4 Порядку надання та 
позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які за-
хищали незалежність, суверенітет та територіальну ціліс-
ність України і брали безпосередню участь в антитерори-
стичній операції, забезпеченні її проведення у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації в Донецькій та Луганській областях, забезпечен-
ні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.08.2014 № 413, які є підставою 
для надання особам статусу учасника бойових дій;

для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 
частини другої статті 7 Закону України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту», — довід-
ки про безпосередню участь особи в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення або довідки про 
безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечен-
ня національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України за формами згідно з додатками 1, 4 до Порядку 
надання та позбавлення статусу учасника бойових дій 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та тери-
торіальну цілісність України і брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведен-
ня, у здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413, довідки 
медико-соціальної експертної комісії про групу та при-
чину інвалідності та/або документа військово-лікарської 
комісії, у якому визначено причинний зв’язок отрима-
них захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва 
про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного 
огляду, постанови тощо);

для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 
12—14 частини другої статті 7 Закону України «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», — 
довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, 
Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої по-
становою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 
685 «Про затвердження Порядку надання статусу особи 
з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали ін-
валідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі 
в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забез-
печення національної безпеки і оборони, відсічі і стри-
мування збройної агресії Російської Федерації в Донець-
кій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення», 
або рішення суду про встановлення факту добровільно-
го забезпечення або добровільного залучення особи до 
забезпечення проведення антитерористичної операції, 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській областях у разі від-
сутності зазначеної довідки;

довідки медико-соціальної експертної комісії про гру-
пу та причину інвалідності;

якщо Управління за місцем перебування на квартир-
ному обліку внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в 
п. 1.1 цього Положення, не приймало рішення про надан-
ня (встановлення) їй відповідного статусу, що дає право 
на отримання грошової компенсації, Управління надси-
лає запит для отримання документів, зазначених в абз. 
6 та 7 цього пункту, до органу соціального захисту насе-
лення, який приймав таке рішення. Запит надсилається 
не пізніше ніж протягом наступного робочого дня із да-
ти подання заяви та розглядається відповідним органом 
соціального захисту населення протягом одного робочого 
дня із дати його надходження;

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи та кожного із членів її сім’ї, передбаченої Поряд-
ком оформлення і видачі довідки про взяття на облік вну-
трішньо переміщеної особи, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509, або за 
технічної можливості відображення в електронній формі 
інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт 
внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи 

(електронної довідки), разом з унікальним електронним 
ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим 
кодом). Копія довідки, зазначена в цьому абзаці, додаєть-
ся до заяви органом соціального захисту населення само-
стійно. За бажанням внутрішньо переміщеної особи, за-
значеної в п. 1.1 цього Положення, копія довідки надаєть-
ся нею особисто;

згоди, викладеної письмово в довільній формі, кож-
ного повнолітнього члена сім’ї внутрішньо переміщеної 
особи, зазначеної в п. 1.1 цього Положення, на яких на-
раховується грошова компенсація, щодо включення їх у 
розрахунок грошової компенсації;

документів, що підтверджують родинні стосунки між 
внутрішньо переміщеною особою, зазначеною в пунк-
ті 1.1 цього Положення, і членами її сім’ї, на яких нара-
ховується грошова компенсація, які разом з нею пере-
бувають на квартирному обліку, за технічної можли-
вості відображення в електронній формі інформації, що 
міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на 
паперовому бланку, що подається засобами Порталу Дія;

довідки виконавчого комітету Харківської міської ради 
про взяття внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в п. 
1.1 цього Положення, та членів її сім’ї (крім малолітніх та 
неповнолітніх дітей) на квартирний облік;

довідки про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 
грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване 
в населених пунктах на підконтрольній Україні території;

акта обстеження технічного стану житлового 
приміщення (будинку, квартири) (у разі потреби) за фор-
мою, встановленою Порядком надання щомісячної ад-
ресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 
покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505.

3.2. До повноважень районної комісії належить:
3.2.1. Перевірка:
перебування внутрішньо переміщеної особи, зазна-

ченої в п. 1.1 цього Положення, на обліку в базі даних 
та наявності статусу учасника бойових дій відповідно до 
пунктів 19, 20 частини 1 статті 6 Закону України «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або 
статусу особи з інвалідністю внаслідок війни III групи 
відповідно до пунктів 11—14 частини 2 статті 7 зазначе-
ного Закону;

складу сім’ї внутрішньо переміщеної особи, зазначеної 
в п. 1.1 цього Положення;

факту проживання не менше року в межах м. Харкова 
згідно з відомостями бази даних за умови, що зміна місця 
проживання протягом року в межах м. Харкова не при-
зводить до збільшення розміру компенсації відповідно до 
пунктів 16, 17 Порядку;

наявності документів про взяття на квартирний облік 
внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в п. 1.1 цього 
Положення, та членів її сім’ї у виконавчому комітеті Хар-
ківської міської ради;

факту спільного проживання членів сім’ї внутрішньо 
переміщеної особи, зазначеної в п. 1.1 цього Положення, 
на яких нараховується грошова компенсація;

майнових прав на нерухомість, будівництво якої не 
завершено, або права власності на нерухоме майно вну-
трішньо переміщеної особи, зазначеної в п. 1.1 цього По-
ложення, та всіх членів її сім’ї, на яких нараховується гро-
шова компенсація, яке розташоване в населених пунктах 
на підконтрольній Україні території (крім житлового 
приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для 
проживання внаслідок збройної агресії Російської Феде-
рації, 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;

факту надання раніше внутрішньо переміщеній особі, 
яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, або членам її сім’ї жилого приміщен-
ня або виплати грошової компенсації за належні для от-
римання жилі приміщення за рахунок коштів субвенції.

3.2.2. Прийняття рішення про призначення або відмо-
ву в призначенні грошової компенсації.

3.2.3. Перегляд рішення про призначення грошо-
вої компенсації за нововиявленими обставинами (у разі 
зміни у складі сім’ї, майновому стані, показників опосе-
редкованої вартості спорудження житла тощо).

3.2.4. Визначення розміру грошової компенсації.
3.3. Районна комісія має право:
3.3.1. Розглядати заяви та додані до них документи 

внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в п. 1.1 цього 
Положення.

3.3.2. Одержувати в установленому законодавством 
України порядку необхідну для діяльності районної комісії 
інформацію від органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
усіх форм власності та організаційно-правової форми.

4. Організація роботи районної комісії 
4.1. Голова (заступник) районної комісії:
очолює та організовує роботу районної комісії;
скликає та головує на засіданнях районної комісії;
затверджує порядок денний засідань районної комісії;
підписує рішення та протоколи засідань районної 

комісії;

представляє інтереси районної комісії у відносинах з 
органами державної влади та місцевого самоврядування, 
правоохоронними органами, судами, підприємствами, 
установами, закладами та організаціями всіх форм влас-
ності та організаційно-правової форми, фізичними осо-
бами;

несе відповідальність за виконання покладених на рай-
онну комісію повноважень.

4.2. Члени районної комісії мають право:
брати участь у всіх засіданнях районної комісії та прий-

нятті нею рішень;
вносити пропозиції до порядку денного засідань рай-

онної комісії та щодо питань, які розглядаються на її 
засіданнях;

ознайомлюватися з усіма документами, що надходять 
до районної комісії;

письмово викладати свої обґрунтовані заперечення і 
додавати їх до протоколів засідань районної комісії.

4.3. Районна комісія протягом п’яти робочих днів із да-
ти надходження подання від Управління розглядає його 
по суті та в присутності внутрішньо переміщеної особи, 
зазначеної в п. 1.1 цього Положення, або її законного 
представника та приймає рішення про призначення або 
відмову в призначенні грошової компенсації.

4.4. Секретар районної комісії:
вивчає та реєструє всі матеріали, які надходять до рай-

онної комісії, організовує і веде діловодство районної 
комісії;

веде протокол засідання районної комісії;
оформлює рішення районної комісії;
забезпечує поточну роботу районної комісії;
повідомляє членів районної комісії про час, місце про-

ведення засідання районної комісії та перелік питань, 
які передбачається внести на розгляд засідання районної 
комісії;

організовує підготовку матеріалів, необхідних для про-
ведення засідань районної комісії, а також питань, що 
вносяться на розгляд засідання районної комісії;

забезпечує своєчасне доведення рішень районної 
комісії до заявника, Департаменту соціальної політи-
ки Харківської міської ради та Департаменту соціаль-
ного захисту населення Харківської обласної державної 
адміністрації, а також до інших осіб, яких стосуються за-
значені рішення;

сприяє членам районної комісії у здійсненні їх повно-
важень;

формує порядок денний засідання районної комісії та 
подає на затвердження голові районної комісії;

несе відповідальність за належне ведення діловодства 
та оформлення документів, необхідних для проведення 
засідань районної комісії.

4.5. Засідання районної комісії вважається правомоч-
ним, якщо в ньому взяли участь більше половини її членів.

4.6. На засіданні районної комісії:
начальник (заступник, головний спеціаліст) Управлін-

ня фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та 
звітності адміністрацій районів Харківської міської ради 
здійснює розрахунок компенсації з урахуванням вартості 
1 кв. м загальної площі житла для міста Харкова на день 
звернення заявника за грошовою компенсацією;

представник Департаменту житлового господарства 
Харківської міської ради надає відомості про результа-
ти перевірки наявності документів про взяття на квар-
тирний облік внутрішньо переміщеної особи, зазначе-
ної в п. 1.1 цього Положення, членів сім’ї та здійснює 
перевірку наявності майнових прав на нерухоме майно 
членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, зазначе-
ної в п. 1.1 цього Положення, а також інформації що-
до надання жилого приміщення або виплати грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщен-
ня внутрішньо переміщеній особі, зазначеній в п. 1.1 
цього Положення;

представники управлінь соціального захисту насе-
лення адміністрацій районів Харківської міської ради 
надають результати перевірки наявності в особи статусу 
внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в п. 1.1 цього 
Положення, визначають категорію особи як члена сім’ї 
внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в п. 1.1 цього 
Положення, надають результати перевірки складу сім’ї 
внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в п. 1.1 цього 
Положення, здійснюють перевірку факту спільного або 
окремого проживання членів сім’ї внутрішньо переміще-
ної особи, зазначеної в п. 1.1 цього Положення.

4.7. Рішення з питань, що розглядаються на засідан-
нях районної комісії, приймаються простою більшістю 
голосів шляхом відкритого голосування. У разі рівно-
го розподілу голосів голова районної комісії має право 
вирішального голосу.

4.8. Районна комісія приймає рішення щодо призна-
чення або відмови в призначенні грошової компенсації в 
присутності заявника або його законного представника.

4.9. За наявності письмового клопотання районна 
комісія може розглядати питання щодо призначення або 
відмови в призначенні грошової компенсації за відсут-
ності внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в п. 1.1 
цього Положення, або її законного представника. У разі 
відсутності такого клопотання та/або неявки зазначених 
осіб розгляд відповідного питання переноситься на на-
ступне засідання районної комісії.
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4.10. Районна комісія відмовляє внутрішньо 
переміщеній особі, зазначеній в п. 1.1 цього Положення, 
у призначенні грошової компенсації з таких підстав:

невідповідність в документах, що посвідчують вну-
трішньо переміщену особу, зазначену в п. 1.1 цього По-
ложення, або законного представника, від імені якого 
подається заява;

подання недостовірних відомостей;
внутрішньо переміщена особа, зазначена в п. 1.1 цього 

Положення, не брала безпосередньої участі в антитеро-
ристичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 
Луганській областях (відсутня довідка, передбачена під-
пунктами 4—6 пункту 7 Порядку);

внутрішньо переміщена особа, зазначена в п. 1.1 цього 
Положення, не є особою, визначеною в пунктах 19, 20 ча-
стини 1 статті 6, пунктах 11—14 частини 2 статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту»;

скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи;

внутрішньо переміщена особа, зазначена в п. 1.1 цьо-
го Положення, та члени її сім’ї, на яких було нараховано 
грошову компенсацію, володіють майновими правами на 
нерухомість, будівництво якої не завершено, або правом 
власності на нерухоме майно, у тому числі на житлове 
приміщення, що відповідає нормі житлової площі, визна-
ченій статтею 47 Житлового кодексу Української РСР, 
яке розташоване в населених пунктах на підконтроль-
ній Україні території (крім житлового приміщення, яке 
зруйноване або стало непридатним для проживання вна-
слідок збройної агресії Російської Федерації, що підтвер-
джується актом обстеження технічного стану житлово-
го приміщення (будинку, квартири), або таке нерухоме 
майно було відчужено протягом останніх п’яти років, що 
передують даті подання заяви про призначення грошової 
компенсації;

внутрішньо переміщена особа, зазначена в п. 1.1 
цього Положення, не перебуває на квартирному 

обліку у виконавчому комітеті Харківської міської 
ради;

внутрішньо переміщеній особі, зазначеній в п. 1.1 цьо-
го Положення, або членам її сім’ї вже надавалося жиле 
приміщення або виплачувалася грошова компенсація 
за належні для отримання жилі приміщення за рахунок 
коштів субвенції;

внутрішньо переміщена особа, зазначена в п. 1.1 цьо-
го Положення, проживає менше року в межах м. Харкова 
згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних 
про внутрішньо переміщених осіб або зміна її місця про-
живання в межах м. Харкова протягом року призводить до 
збільшення розміру компенсації відповідно до пунктів 17, 
18 Порядку.

4.11. Не пізніше ніж через три робочих дні з дати прий-
няття рішення про призначення (відмову, перегляд) гро-
шової компенсації районна комісія надсилає його копію 
внутрішньо переміщеній особі, зазначеній в п. 1.1 цього 
Положення, із зазначенням суми належної їй грошової 
компенсації, а також до Департаменту соціальної політики 

Харківської міської ради та Департаменту соціального захи-
сту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.12. У разі:
змін у складі сім’ї заявника після отримання письмо-

вої заяви;
зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. м 

загальної площі житла, за якими нараховується грошова 
компенсація, районна комісія переглядає рішення про 
призначення грошової компенсації (здійснюється пере-
рахунок грошової компенсації), якщо в день подання 
відповідної заяви та документів грошову компенсацію не 
виплачено чи виплачено не в повному обсязі.

5. Прикінцеві положення 
5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносять-

ся в порядку, встановленому для його прийняття.

Директор Департаменту соціальної політики 
Харківської міської ради Л. В. БОЛГОВА 

Заступник міського голови — керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

З метою приведення у відповідність до положень 
чинного законодавства, на підставі постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання за-
безпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, а також членів їх сімей» (зі змінами) (у редак-
ції постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 

№ 846), керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого коміте-

ту Харківської міської ради від 19.08.2020 № 470 «Про 
створення районних комісій щодо розгляду заяв членів 

сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та 
осіб з інвалідністю про призначення грошової компен-
сації», виклавши додаток 10 у новій редакції (додаєть-
ся).

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з гро-
мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 
забезпечити оприлюднення рішення в установленому по-

рядку в офіційному друкованому виданні в п’ятиденний 
строк із дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту населення Горбунову-Рубан С. О.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

1. Загальні положення 
1.1. Районна комісія щодо розгляду заяв членів 

сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), помер-
ли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової 
компенсації (далі — районна комісія) є консульта-
тивно-дорадчим органом, який утворюється вико-
навчим комітетом Харківської міської ради з метою 
розгляду питань виплати грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей 
осіб, визначених абзацами п’ятим–восьмим пунк-
ту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І–ІІ груп, яка настала внаслідок пора-
нення, контузії, каліцтва або захворювання, одержа-
них під час безпосередньої участі в антитерористич-
ній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і обо-
рони, відсічі і стримування збройної агресії Росій-
ської 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 за-
хисту», які потребують поліпшення житлових умов 
(далі — одержувач грошової компенсації), вклю-
чені до списків осіб, які користуються правом по-
зачергового (першочергового) одержання жилих 
приміщень, за місцем проживання відповідно до за-
конодавства за категоріями, встановленими в пунк-
тах 2—3 Порядку виплати грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення деяким 
категоріям осіб, які захищали незалежність, суве-
ренітет та територіальну цілісність України, а також 
членів їх сімей, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питан-
ня забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіаль-
ну цілісність України, а також членів їх сімей» (зі 
змінами) (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.08.2021 № 846), та інформацію про 
яких внесено до Єдиного державного автоматизо-
ваного реєстру осіб, які мають право на пільги (далі 
— Реєстр).

1.2. У своїй діяльності районна комісія керується 
Конституцією України, законами України, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України, 

Порядком та умовами надання субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для деяких категорій осіб, які за-
хищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, а також членів їх сімей, затвер-
дженими постановою 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) (у редакції по-
станови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 
№ 846), а також цим Положенням.

2. Склад районної комісії 
2.1. Районну комісію очолює голова адміністрації 

району Харківської міської ради або заступник го-
лови адміністрації району з соціальних та гуманітар-
них питань адміністрації району Харківської міської 
ради.

Голова районної комісії має заступника.
До складу районної комісії входять представни-

ки виконавчих органів Харківської міської ради з 
питань соціального захисту населення, економіки, 
фінансів, квартирного обліку, капітального будів-

ництва, представники громадських організацій, які 
об’єднують ветеранів антитерористичної операції 
(за їх згодою).

3. Завдання та повноваження районної комісії 
3.1. Завданням районної комісії є розгляд пи-

тання про призначення грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення за пись-
мовим зверненням членів сімей загиблих та осіб з 
інвалідністю, зазначених у п. 1.1 цього Положення, 
або їх законних представників чи уповноважених 
осіб до управління соціального захисту населення 
адміністрації району Харківської міської ради за 
місцем перебування на обліку в Єдиному державно-
му автоматизованому реєстрі осіб, які мають право 
на пільги.

3.1.1. До заяви додаються копії:
документа, що посвідчує особу заявника, а в разі 

надання документів законним представником чи 
уповноваженою особою — документів, що посвідчу-
ють особу тих осіб, від імені яких подається заява, 
а також документа, яким надано повноваження за-
конному представникові чи уповноваженій особі 
представляти інтереси таких осіб, оформленого 
відповідно до законодавства, або за технічної мож-
ливості паспорта громадянина України у вигляді 
відображення в електронній формі інформації, що 
міститься в паспорті громадянина України у фор-
мі картки, оформленому засобами Єдиного дер-
жавного демографічного реєстру, разом з унікаль-
ним електронним ідентифікатором (QR-кодом, 
штрих-кодом, цифровим кодом тощо), а також ін-
формації про місце проживання (за наявності), що 
надаються засобами Єдиного державного вебпорта-
лу електронних послуг «Портал Дія» (далі — Портал 
Дія);

посвідчення встановленого зразка згідно з до-
датком 2 до постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 1994 р. № 302 «Про порядок видачі 
посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», що 
підтверджує статус члена сім’ї загиблого або особи з 
інвалідністю внаслідок війни;

для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 
11 частини другої статті 7 та абзацу восьмого пункту 
1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів вій-
ни, гарантії їх соціального захисту», — довідки вста-
новленого зразка згідно з додатком 1 або 4 до Поряд-
ку надання та позбавлення статусу учасника бойо-
вих дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали безпосе-
редню участь в антитерористичній операції, забез-
печенні її проведення чи у здійсненні заходів із за-
безпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації 
в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, про 
безпосередню участь особи в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення і захисті неза-
лежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України або про участь особи у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, від-
січі і стримування збройної агресії Російської Фе-
дерації в Донецькій та Луганській областях, забез-
печенні їх здійснення, довідки медико-соціальної 
експертної комісії про групу та причину інвалідності 
— для осіб з інвалідністю;

для осіб, статус яким надано відповідно до пунк-
тів 12—14 частини другої статті 7 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально-

го захисту» (осіб з інвалідністю внаслідок війни), — 
довідки керівника Антитерористичного центру при 
СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передба-
ченої постановою Кабінету Міністрів України від 
8 вересня 2015 р. № 685 «Про затвердження Поряд-
ку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок 
війни особам, які отримали інвалідність внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в антите-
рористичній операції, здійсненні заходів із забез-
печення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації 
в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх проведення», або рішення суду про встановлення 
факту добровільного забезпечення або добровільно-
го залучення особи до забезпечення проведення ан-
титерористичної операції та/або здійснення заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, від-
січі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації в Донецькій та Луганській областях; довідки 
медико-соціальної експертної комісії про групу та 
причину інвалідності;

документів, що посвідчують родинні стосунки 
між заявником і особою, яка загинула (пропала без-
вісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми 
дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), 
померла, між особою з інвалідністю і членами його 
сім’ї, яким нараховується грошова компенсація, які 
разом з ним перебувають на квартирному обліку, за 
технічної можливості відображення в електронно-
му вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про 
народження, виготовленому на паперовому бланку, 
що надається засобами Порталу Дія;

згоди (викладеної письмово в довільній формі) 
кожного із членів сім’ї особи з інвалідністю (крім 
малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (від 14 
до 18 років) дітей), яким нараховується грошова 
компенсація, щодо включення їх до розрахунку гро-
шової компенсації;

документа військово-лікарської комісії, у яко-
му визначено причинний зв’язок отриманих за-
хворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва 
про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта ме-
дичного огляду, постанови тощо) — у разі немож-
ливості підтвердження причинного зв’язку пора-
нення, контузії, каліцтва або захворювання з без-
посередньою участю в антитерористичній операції 
чи здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації в Донецькій та Лугансь-
кій областях, забезпеченні їх здійснення, перебува-
ючи безпосередньо в районах та в період здійснення 
зазначених заходів;

довідки виконавчого комітету Харківської місь-
кої ради про взяття заявника та членів його сім’ї на 
квартирний облік;

акта обстеження технічного стану житлового 
приміщення (будинку, квартири) (у разі потреби) за 
формою, встановленою Порядком надання щомі-
сячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 
особам для покриття витрат на проживання, у тому 
числі на оплату житлово-комунальних послуг, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 жовтня 2014 р. № 505 — за наявності у заявника 
та/або членів його сім’ї житлового приміщення, яке 
зруйноване або стало непридатним для проживання 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях, розташованого в 
інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території в 

Донецькій та Луганській областях, Автономній Рес-
публіці Крим і м. Севастополі;

довідки про наявність/відсутність зареєстровано-
го до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке 
розташоване в населених пунктах на підконтрольній 
Україні території.

3.2. До повноважень районної комісії належить:
перевірка наявності в особи статусу члена сім’ї 

особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та 
особи з інвалідністю;

визначення категорії особи як члена сім’ї особи, 
яка загинула (пропала безвісти), померла;

перевірка складу сім’ї особи з інвалідністю;
перевірка наявності документів про взяття на 

квартирний облік членів сім’ї особи, яка загинула 
(пропала безвісти), померла, особи з інвалідністю та 
членів її сім’ї;

перевірка факту спільного або окремого про-
живання членів сім’ї особи, яка загинула (пропа-
ла безвісти), померла, які мають право на грошову 
компенсацію;

перевірка наявності майнових прав на незакінче-
не будівництвом житло чи права власності на жит-
лове приміщення членів сім’ї особи, яка загинула 
(пропала безвісти), померла, та особи з інвалід-
ністю, а також усіх членів сім’ї, на яких розрахо-
вується грошова компенсація, яке розташоване в 
населених пунктах на підконтрольній Україні тери-
торії (крім житлового приміщення, яке зруйноване 
або стало непридатним для проживання внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації, що підтвер-
джується актом обстеження технічного стану жит-
лового приміщення (будинку, квартири), або від-
чуження такого майна протягом п’яти років, що 
передують даті подання заяви про призначення гро-
шової компенсації;

перевірка факту про надання раніше одержувачу 
грошової компенсації житла або виплати грошової 
компенсації за рахунок бюджетних коштів як члену 
сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), помер-
ла, або як особі з інвалідністю;

прийняття рішення про призначення або відмову 
в призначенні грошової компенсації;

перегляд рішення про призначення грошової 
компенсації за нововиявленими обставинами (у разі 
змін у майновому стані, у складі сім’ї, 

зміни показників опосередкованої вартості спо-
рудження житла, у зв’язку з втратою статусу члена 
сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок 
війни, зняттям з квартирного обліку тощо);

скасування попереднього рішення за нововияв-
леними обставинами;

визначення розміру грошової компенсації;
визначення суми коштів, яка підлягає повер-

ненню, якщо одержувач грошової компенсації або 
його законний представник не повідомили орган 
соціального захисту населення про зміни у майно-
вому стані, у складі сім’ї, втрату статусу члена сім’ї 
загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, 
зняття з квартирного обліку;

прийняття рішення про виплату грошової 
компенсації члену сім’ї одержувача грошової 
компенсації, на якого розраховано грошову компен-
сацію (далі — уповноважений член сім’ї), у зв’язку 
зі смертю одержувача грошової компенсації, якому 
призначено грошову компенсацію та не виплачено.

3.3. Районна комісія має право:
3.3.1. Розглядати заяви та додані до них доку-

менти членів сімей осіб, які загинули (пропали без-
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вісти), померли, та осіб з інвалідністю.
3.3.2. Приймати рішення щодо:
призначення грошової компенсації та визначен-

ня її розміру;
відмови в призначенні грошової компенсації;
перегляду рішення про призначення грошової 

компенсації за нововиявленими обставинами (у разі 
змін у майновому стані, у складі сім’ї, зміни показ-
ників опосередкованої вартості спорудження жит-
ла, у зв’язку з втратою статусу члена сім’ї загиблого 
або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняттям з 
квартирного обліку тощо);

скасування попереднього рішення за нововияв-
леними обставинами.

3.3.3. Одержувати в установленому законодав-
ством України порядку необхідну для діяльності 
районної комісії інформацію від органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядування, під-
приємств, установ та організацій усіх форм влас-
ності та організаційно-правової форми.

4. Організація роботи районної комісії 
4.1. Голова (заступник) районної комісії:
очолює та організовує роботу районної комісії;
скликає та головує на засіданнях районної комісії;
затверджує порядок денний засідань районної 

комісії;
підписує рішення та протоколи засідань районної 

комісії;
представляє інтереси районної комісії у відноси-

нах з органами державної влади та місцевого само-
врядування, правоохоронними органами, судами, 
підприємствами, установами, закладами та ор-
ганізаціями всіх форм власності та організаційно-
правової форми, фізичними особами;

несе відповідальність за виконання покладених 
на нього повноважень.

4.2. Члени районної комісії мають право:
брати участь в усіх засіданнях районної комісії та 

прийнятті нею рішень;
вносити пропозиції до порядку денного засідань 

районної комісії та щодо питань, які розглядаються 
на її засіданнях;

ознайомлюватися з усіма документами, що над-
ходять до районної комісії;

письмово викладати свої обґрунтовані запере-
чення і додавати їх до протоколів засідань районної 
комісії.

4.3. Засідання районної комісії проводиться про-
тягом п’яти робочих днів із дня надходження подан-
ня про виплату грошової компенсації від управління 
соціального захисту населення адміністрації району 
Харківської міської ради.

4.4. Секретар районної комісії:
вивчає та реєструє всі матеріали, які надходять до 

районної комісії, організовує і веде діловодство рай-
онної комісії;

веде протокол засідання районної комісії;
оформлює рішення районної комісії;
забезпечує поточну роботу районної комісії;

повідомляє членів районної комісії про час, місце 
проведення засідання 

районної комісії та перелік питань, які перед-
бачається внести на розгляд засідання районної 
комісії;

організовує підготовку матеріалів, необхідних для 
проведення засідань районної комісії, а також пи-
тань, що вносяться на розгляд засідання районної 
комісії;

забезпечує своєчасне доведення рішень рай-
онної комісії до заявника, Департаменту соціальної 
політики Харківської міської ради та Департаменту 
соціального захисту населення Харківської обласної 
державної адміністрації;

сприяє членам районної комісії у здійсненні ни-
ми повноважень;

формує порядок денний засідання районної 
комісії та подає на затвердження голови районної 
комісії;

несе відповідальність за належне ведення діло-
водства та оформлення документів, необхідних для 
проведення засідань районної комісії.

4.5. Засідання районної комісії вважається право-
мочним, якщо в ньому взяли участь більше полови-
ни її членів.

4.6. Рішення з питань, що розглядаються на 
засіданнях районної комісії, приймаються простою 
більшістю голосів шляхом відкритого голосування. 
У разі рівного розподілу голосів голова районної 
комісії має право вирішального голосу.

4.7. На засіданні районної комісії:
начальник (заступник, головний спеціаліст) 

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерсь-
кого обліку та звітності адміністрацій районів Хар-
ківської міської ради здійснює розрахунок компен-
сації з урахуванням вартості 1 кв. м загальної площі 
житла для міста Харкова на день звернення заявника 
за грошовою компенсацією;

представник Департаменту житлово-комуналь-
ного господарства Харківської міської ради надає 
відомості про результати перевірки наявності доку-
ментів про взяття на квартирний облік членів сім’ї 
особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, 
та особи з інвалідністю та здійснює перевірку наяв-
ності майнових прав на нерухоме майно, відчужен-
ня такого майна протягом п’яти років членів сім’ї 
особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та 
особи з інвалідністю та членів її сім’ї;

представники управлінь соціального захисту на-
селення адміністрацій 

районів Харківської міської ради надають ре-
зультати перевірки наявності в особи статусу члена 
сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), помер-
ла, та особи з інвалідністю, визначають категорію 
особи як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала 
безвісти), померла, та особи з інвалідністю, надають 
результати перевірки складу сім’ї особи з інвалід-
ністю, здійснюють перевірку факту спільного або 
окремого проживання членів сім’ї особи, яка заги-

нула (пропала безвісти), померла, та особи з інвалід-
ністю.

4.8. Районна комісія приймає рішення щодо 
призначення або відмови в призначенні грошової 
компенсації в присутності заявника або його за-
конного представника.

4.9. За наявності письмового клопотання заяв-
ника районна комісія може розглядати питання 
щодо призначення або відмови в призначенні гро-
шової компенсації, перегляду рішення, скасуван-
ня попереднього рішення за відсутності заявника, 
законного представника або уповноваженої особи. 
У разі відсутності такого клопотання та неявки за-
значених осіб розгляд відповідного питання перено-
ситься на наступне засідання районної комісії.

4.10. Районна комісія приймає рішення про від-
мову в призначенні грошової компенсації заявнику 
з таких підстав:

особа, яка загинула (пропала безвісти), помер-
ла, або особа з інвалідністю не належали до одного 
з військових формувань, визначених в абзаці вось-
мому, формувань, визначених абзацами шостим і 
сьомим або не залучалися до діяльності, визначеної 
абзацом п’ятим пункту 1 статті 10 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»;

особа, яка загинула (пропала безвісти), помер-
ла, або особа з інвалідністю не брала безпосеред-
ню участь в антитерористичній операції та/або 
здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації в Донецькій та Лугансь-
кій областях (відсутні документи, визначені в під-
пунктах 3 і 4 пункту 8 цього Порядку);

член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), 
померла, не належить до членів сім’ї осіб, визначе-
них в абзацах шістнадцятому — двадцять другому 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особа з інвалідністю не належить до осіб, визна-
чених у пунктах 11—14 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»;

заявник не перебуває на квартирному обліку в 
місті Харкові;

заявник є членом сім’ї особи, яка загинула (про-
пала безвісти), померла, за категорією, нижчою, ніж 
категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї 
особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, у 
разі одночасного подання ними заяви про отриман-
ня грошової компенсації;

заявник є членом сім’ї особи, яка загинула (про-
пала безвісти), померла, за категорією, нижчою, 
ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж 
сім’ї, який вже отримав житло або грошову компен-
сацію, — до виплати грошової компенсації всім чле-
нам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), 
померли, які перебувають на обліку в Єдиному дер-
жавному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 

право на пільги, і мають першочергове право на таку 
виплату;

заявнику вже надавалося житло або вже виплачу-
валася грошова компенсація як члену сім’ї особи, 
яка загинула (пропала безвісти), померла, або як 
особі з інвалідністю за рахунок бюджетних коштів;

заявник та члени його сім’ї, на яких було розра-
ховано грошову компенсацію, володіють майнови-
ми правами на незакінчене будівництвом житло чи 
правом власності на житлове приміщення, що від-
повідає нормі житлової площі, визначеної статтею 
47 Житлового кодексу Української РСР (на кожного 
члена сім’ї), яке розташоване в населених пунктах 
на підконтрольній Україні території (крім житло-
вого приміщення, яке зруйноване або стало непри-
датним для проживання внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації в Донецькій та Луганській об-
ластях, розташованого в інших регіонах, ніж тимча-
сово окуповані території у Донецькій та Луганській 
областях, Автономній Республіці Крим і м. Севасто-
полі), або таке нерухоме майно було відчужено про-
тягом п’яти років, що передують даті подання заяви 
про призначення грошової компенсації;

подання недостовірних відомостей.
4.11. Протягом трьох робочих днів з дати прий-

няття рішення про призначення (відмову в при-
значенні/виплаті) грошової компенсації, перегляд 
рішення, скасування попереднього рішення рай-
онна комісія надсилає копію рішення заявнику із 
зазначенням розміру призначеної/перерахованої 
йому грошової компенсації, підстави відмови в при-
значенні/виплаті грошової компенсації, перегляді 
рішення, скасуванні попереднього рішення до Де-
партаменту соціальної політики Харківської міської 
ради та Департаменту соціального захисту населен-
ня Харківської обласної державної адміністрації.

4.12. У разі змін у майновому стані, у складі сім’ї 
заявника, втрати статусу члена сім’ї загиблого або 
особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квар-
тирного обліку, зміни опосередкованої вартості спо-
рудження 1 кв. м загальної площі житла, у зв’язку зі 
зміною складових формули, за якою розраховується 
грошова компенсація, районна комісія переглядає 
рішення про призначення грошової компенсації 
(здійснюється перерахунок грошової компенсації), 
якщо в день подання відповідної заяви та докумен-
тів, грошову компенсацію не виплачено чи виплаче-
но не в повному обсязі.

5. Прикінцеві положення 
5.1. Зміни та доповнення до цього Положення 

вносяться в порядку, встановленому для його прий-
няття.

Директор Департаменту соціальної політики
Харківської міської ради 

Л. В. БОЛГОВА 
Заступник міського голови — 

керуючий справами виконавчого комітету міської ради 
Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

Відповідно до підпункту 1 пункту а ст. 29 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
підставі Порядку передачі в оренду державного та ко-
мунального майна, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 03.06.2020 № 483, рішення 38 
сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 
№ 2308/20 «Про деякі питання оренди комунального 
майна територіальної громади міста Харкова», наказу 
Управління комунального майна та приватизації Депар-

таменту економіки та комунального майна Харківсь-
кої міської ради від 27.08.2021 № 1431 «Про підготовку 
рішення щодо передачі в оренду об’єктів комунального 
майна територіальної громади міста Харкова, які вклю-
чені до Переліку другого типу», згідно зі ст. 15 Закону 
України «Про оренду державного та комунального май-
на», керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Передати в оренду майно згідно з додатком.
2. Управлінню комунального майна та приватизації 

Департаменту економіки та комунального майна Харків-
ської міської ради (Солошкін В. М.) укласти в установле-
ному порядку договори оренди відповідно до п. 1 рішення 
та забезпечити виконання умов зазначених договорів.

3. Доручити Департаменту у справах інформації та 
зв’язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідо-

ренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення в уста-
новленому порядку в 5-денний строк із дня його прий-
няття.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови — директора Департаменту 
економіки та комунального майна Харківської міської 
ради Фатєєва М. І.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.09.2021 № 727 

ПЕРЕЛІК МАЙНА, ЯКЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ 

№ з/п Район Адреса Вид Приміщення Площа, м2 Найменування підприємства Цільове використання Строк, на який 
пропонується оренда 

1 Шевченківський Вул. Квітки-Основ’яненка, 7, 
літ. «К-10»

Нежитлові приміщення 4-го поверху № 5-:-11, 14-:-16, 66/100 
частин місць спільного користування № 1, 12, 13, 17-:-23, 

5-го поверху № 15, 16 та 4/100 
частки місць спільного користування № 1, 14, 17-:-23 

219,5
80,8
20,9
4,62

Головне управління Держгеокадастру 
у Харківській області

Для організації роботи установи, діяльність 
якої фінансується з державного бюджету П’ять років 

2 Київський Вул. Гуданова, 4/10, 
літ. «А-5» Нежитлові приміщення 5-го поверху № 1-:-16 216,5 Управління Державної казначейської служби 

України у м. Харкові Харківської області
Для організації роботи установи, діяльність 

якої фінансується з державного бюджету П’ять років 

3 Московський Вул. Гвардійців-Широнінців, 68-Б, 
літ. «А-2» Нежитлова будівля 889,5 Головне управління державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у Харківській області
Для організації роботи установи, діяльність 

якої фінансується з державного бюджету П’ять років 

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

З метою приведення у відповідність до положень 
чинного законодавства, на підставі постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 28.03.2018 № 214 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 
№ 811) «Питання забезпечення житлом деяких категорій 
осіб, які брали участь у бойових діях на території інших 
держав, а також членів їх сімей» (зі змінами), керуючись 
ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні», виконавчий комітет Харківської місь-
кої ради 

ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Хар-

ківської міської ради від 11.11.2020 № 667 «Про створення 
комісій адміністрацій районів Харківської міської ради 
щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (про-
пали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про при-

значення грошової компенсації», виклавши додаток 10 
«Типове положення про комісію адміністрацій районів 
Харківської міської ради щодо розгляду заяв членів сімей 
осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з 
інвалідністю про призначення грошової компенсації» у 
новій редакції (додається).

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з гро-
мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 

забезпечити оприлюднення рішення в установленому по-
рядку в офіційному друкованому виданні в п’ятиденний 
строк із дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту населення Горбунову-Рубан С. О.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 08.09.2021 № 727

ПРО ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ МАЙНА БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 08.09.2021 № 717

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 11.11.2020 № 667 
«ПРО СТВОРЕННЯ КОМІСІЙ АДМІНІСТРАЦІЙ РАЙОНІВ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ОСІБ, 

ЯКІ ЗАГИНУЛИ (ПРОПАЛИ БЕЗВІСТИ), ПОМЕРЛИ, ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ» 
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1. Загальні положення 

1.1. Комісія адміністрацій районів Харківської 

міської ради щодо розгляду заяв членів сімей осіб, 

які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з 

інвалідністю про призначення грошової компенсації 

(далі — комісія) є консультативно-дорадчим орга-

ном, який утворюється виконавчим комітетом Хар-

ківської міської ради з метою розгляду питань випла-

ти грошової компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення для сімей учасників бойових дій 

на території інших держав, визначених в абзаці пер-

шому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для 

осіб з інвалідністю I—II груп із числа учасників бой-

ових дій на території інших держав, інвалідність яких 

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, пов’язаних з перебуванням у зазначе-

них державах, визначених пунктом 7 частини другої 

статті 7 Закону України «Про статус ветеранів вій-

ни, гарантії їх соціального захисту», які потребують 

поліпшення житлових умов (далі — грошова компен-

сація), перебувають на обліку за місцем проживання 

відповідно до норм Житлового кодексу Української 

РСР, яких включено до списку громадян, які кори-

стуються правом позачергового одержання жилих 

приміщень (для осіб з інвалідністю) та інформацію 

про яких внесено до Єдиного державного автомати-

зованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

1.2. У своїй діяльності комісія керується Консти-

туцією України, законами України, актами Президен-

та України та Кабінету Міністрів України, Порядком 

та умовами надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації 

за належні для отримання жилі приміщення для дея-

ких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на 

території інших держав, а також членів їх сімей, По-

рядком виплати грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для деяких категорій 

осіб, які брали участь у бойових діях на території ін-

ших держав, а також членів їх сімей, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 

№ 214 (зі змінами), а також цим Положенням.

2. Склад комісії 

2.1. Комісію очолює голова адміністрації райо-

ну Харківської міської ради або заступник голови з 

соціальних та гуманітарних питань адміністрації рай-

ону Харківської міської ради.

Голова комісії має заступника.

До складу комісії входять представники виконав-

чих органів Харківської міської ради, з соціального 

захисту населення адміністрацій районів Харківсь-

кої міської ради, економіки, фінансів, квартирного 

обліку, капітального будівництва, всеукраїнських 

громадських об’єднань ветеранів (за їх згодою).

3. Завдання та повноваження комісії 

3.1. Завданням комісії є розгляд питання про при-

значення грошової компенсації за заявою (елек-

тронній формі за технічної можливості) зверненням 

члена сім’ї особи, осіб з інвалідністю, зазначених у п. 

1.1 цього Положення, або його (її) законних представ-

ників чи уповноважених осіб до управління соціаль-

ного захисту населення адміністрації району Харків-

ської міської ради за місцем перебування на квартир-

ному обліку.

3.1.1. До заяви додаються копії (електронні копії за 

технічної можливості):

документа, що посвідчує особу заявника, а в разі 

подання документів законним представником чи 

уповноваженою особою — документа, що посвідчує 

особу того, від чийого імені подається заява, а також 

документа, яким надано повноваження законному 

представникові чи уповноваженій особі представ-

ляти члена сім’ї особи, яка загинула (пропала без-

вісти), померла, або особу з інвалідністю, оформле-

ного відповідно до законодавства, або за технічної 

можливості паспорта громадянина України у вигляді 

відображення в електронній формі інформації, що 

міститься в паспорті громадянина України у формі 

картки, оформленому засобами Єдиного державного 

демографічного реєстру, разом з унікальним елек-

тронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, 

цифровим кодом тощо), а також інформації про місце 

проживання (за наявності), що подаються засобами 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг 

«Портал Дія» (далі — Портал Дія);

посвідчення встановленого зразка згідно з додат-

ком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 

12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і 

нагрудних знаків ветеранів війни», що підтверджує 

статус члена сім’ї загиблого, або особи з інвалідністю 

внаслідок війни;

довідки медико-соціальної експертної комісії про 

групу та причину інвалідності для осіб, статус яким 

установлено відповідно до пункту 7 частини другої 

статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»;

постанови військово-лікарської комісії;

довідки про безпосередню участь загиблої (по-

мерлої) особи в бойових діях на території інших дер-

жав, перелік яких визначено постановою Кабіне-

ту Міністрів України від 08.02.1994 № 63 «Про 

організаційні заходи щодо застосування Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», виданої військовим комісаріа-

том, для членів сімей осіб, які загинули (пропали 

безвісти), померли;

згоди (викладеної письмово в довільній формі) 

кожного із членів сім’ї особи з інвалідністю (крім 

малолітніх (до 14 років) і неповнолітніх (від 14 до 18 

років) дітей), на яких нараховується грошова компен-

сація, на включення їх до розрахунку грошової 

компенсації;

документів, що посвідчують родинні стосунки між 

заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), 

померла, між малолітніми та неповнолітніми дітьми 

і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, 

між особою з інвалідністю і членами її сім’ї, на яких 

нараховується грошова компенсація, та які разом з 

ним перебувають на квартирному обліку, за технічної 

можливості відображення в електронному вигляді ін-

формації, що міститься у свідоцтві про народження, 

виготовленому на паперовому бланку, що подається 

засобами Порталу Дія;

акта обстеження технічного стану житлового 

приміщення (будинку, квартири) (у разі потреби) за 

формою, встановленою Порядком надання щомі-

сячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвер-

дженим постановою Кабінету Міністрів України від 

1 жовтня 2014 р. № 505.

довідки про наявність відсутність зареєстровано-

го до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке 

розташоване в населених пунктах на підконтрольній 

Україні території;

довідки виконавчого комітету Харківської міської 

ради про взяття заявника та членів його сім’ї (для ма-

лолітніх за наявності) на квартирний облік;

рішення про включення особи з інвалідністю до 

списку громадян, які користуються правом позачер-

гового одержання жилих приміщень.

3.2. До повноважень комісії належать:

перевірка наявності в особи статусу члена сім’ї осо-

би, яка загинула (пропала безвісти), померла, та ста-

тусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

визначення категорії особи як члена сім’ї особи, 

яка загинула (пропала безвісти), померла;

перевірка складу сім’ї особи з інвалідністю;

перевірка наявності документів про взяття на квар-

тирний облік членів сім’ї особи, яка загинула (пропа-

ла безвісти), померла, особи з інвалідністю внаслідок 

війни та членів її сім’ї;

прийняття рішення про призначення або відмову в 

призначенні грошової компенсації;

перегляд рішення про призначення грошової 

компенсації за нововиявленими обставинами (у разі 

змін у складі сім’ї, зміни показників опосередкова-

ної вартості спорудження житла, у зв’язку з втратою 

статосу члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю 

внаслідок війни, зняття з квартирного обліку тощо);

скасування попереднього рішення за нововиявле-

ними обставинами 

визначення розміру грошової компенсації;

перевірка наявності майнових прав на незакінчене 

будівництвом житло чи права власності на житлове 

приміщення членів сім’ї особи, яка загинула (пропа-

ла безвісти), померла, та особи з інвалідністю, а та-

кож усіх членів сім’ї, на яких розраховується грошова 

компенсація, що 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 тех-

нічного стану житлового приміщення (будинку, квар-

тири), або відчуження такого майна протягом п’яти 

років, що передують даті подання заяви про призна-

чення грошової компенсації;

перевірка факту надання раніше одержувачу гро-

шової компенсації або членам його сім’ї житла або 

виплати грошової компенсації за рахунок бюджетних 

коштів;

визначення суми коштів, яка підлягає поверненню, 

якщо одержувач грошової компенсації або його за-

конний представник не повідомили органові соціаль-

ного захисту населення про зміни в майновому стані, 

у складі сім’ї, втрату статусу члена сім’ї загиблого або 

особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квар-

тирного обліку;

прийняття рішення про виплату грошової компен-

сації члену сім’ї одержувача грошової компенсації, 

на якого розраховано грошову компенсацію (далі — 

уповноважений член сім’ї), у зв’язку із смертю одер-

жувача грошової компенсації, якому призначено гро-

шову компенсацію, але не виплачено.

3.3. Комісія має право:

3.3.1. Розглядати заяви та додані до них документи 

членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), по-

мерли, та осіб з інвалідністю.

3.2. Приймати рішення щодо:

призначення грошової компенсації та визначення 

її розміру;

відмови в призначенні грошової компенсації;

перегляду рішення про призначення грошової 

компенсації за нововиявленими обставинами (у разі 

змін у майновому стані, складі сім’ї, зміни показників 

опосередкованої вартості спорудження житла, у зв’яз-

ку з втратою статусу члена сім’ї загиблого або особи 

з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного 

обліку тощо).

3.3.3. Одержувати в установленому законодавством 

України порядку необхідну для діяльності комісії ін-

формацію від органів виконавчої влади, органів міс-

цевого самоврядування, підприємств, установ та ор-

ганізацій усіх форм власності та організаційно-право-

вої форми.

4. Організація роботи комісії 

4.1. Голова (заступник) комісії:

очолює та організовує роботу комісії;

скликає засідання комісії та головує на них;

затверджує порядок денний засідань комісії;

підписує рішення та протоколи засідань комісії;

представляє інтереси районної комісії у відносинах 

з органами державної влади та місцевого самовря-

дування, правоохоронними органами, судами, під-

приємствами, установами, закладами та організація-

ми всіх форм власності та організаційно-правової 

форми, фізичними особами;

несе відповідальність за виконання покладених на 

нього повноважень.

4.2. Члени комісії мають право:

брати участь в усіх засіданнях комісії та прийнятті 

нею рішень;

вносити пропозиції до порядку денного засідань 

комісії та щодо питань, які розглядаються на її 

засіданнях;

ознайомлюватися з усіма документами, що надхо-

дять до комісії;

письмово викладати свої обґрунтовані заперечення 

і додавати їх до протоколів засідань комісії.

4.3. Засідання комісії проводиться протягом п’яти 

робочих днів із дня надходження подання про випла-

ту грошової компенсації від управління соціального 

захисту населення адміністрації району Харківської 

міської ради.

4.4. Секретар комісії:

вивчає та реєструє всі матеріали, які надходять 

до комісії, організовує і веде діловодство районної 

комісії;

веде протокол засідання комісії;

оформлює рішення комісії;

забезпечує поточну роботу комісії;

повідомляє членів районної комісії про час, місце 

проведення засідання комісії та перелік питань, які 

передбачається внести на розгляд засідання комісії;

організовує підготовку матеріалів, необхідних для 

проведення засідань комісії, а також питань, що вно-

сяться на розгляд засідання комісії;

забезпечує своєчасне доведення рішень комісії до 

заявника, Департаменту соціальної політики Хар-

ківської міської ради та Департаменту соціального 

захисту населення Харківської обласної державної 

адміністрації, а також до інших осіб, яких стосуються 

зазначені рішення;

сприяє членам комісії у здійсненні їх повноважень;

формує порядок денний засідання комісії та подає 

на затвердження голови районної комісії;

несе відповідальність за належне ведення діло-

водства та оформлення документів, необхідних для 

проведення засідань комісії.

4.5. Засідання комісії вважається правомочним, 

якщо в ньому взяли участь більше половини її членів.

4.6. Рішення з питань, що розглядаються на 

засіданнях комісії, приймаються простою більшістю 

голосів шляхом відкритого голосування. У разі рів-

ного розподілу голосів голова комісії має право 

вирішального голосу.

4.7. На засіданні комісії:

начальник (заступник, головний спеціаліст) 

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерсь-

кого обліку та звітності адміністрацій районів Харків-

ської міської ради здійснює розрахунок компенсації 

з урахуванням вартості 1 кв. м загальної площі житла 

для міста Харкова на день звернення заявника за гро-

шовою компенсацією;

представник Департаменту житлового господар-

ства Харківської міської ради надає відомості про ре-

зультати перевірки наявності документів про взяття 

на квартирний облік членів сім’ї особи, яка загинула 

(пропала безвісти), померла, та особи з інвалідністю, 

здійснює перевірку наявності майнових прав на не-

рухоме майно, відчуження такого майна протягом 

п’яти років членів сім’ї особи, яка загинула (пропала 

безвісти), померла, та особи з інвалідністю та членів 

її сім’ї;

представники управлінь соціального захисту на-

селення адміністрацій районів Харківської міської 

ради надають результати перевірки наявності в особи 

статусу члена сім’ї особи, яка загинула (пропала без-

вісти), померла, та особи з інвалідністю, визначають 

категорію особи як члена сім’ї особи, яка загинула 

(пропала безвісти), померла, та особи з інвалідністю, 

надають результати перевірки складу сім’ї особи з 

інвалідністю, здійснюють перевірку факту спільно-

го або окремого проживання членів сім’ї особи, яка 

загинула (пропала безвісти), померла, та особи з ін-

валідністю.

4.8. Комісія приймає рішення щодо призначення 

або відмови в призначенні грошової компенсації в 

присутності заявника або його законного представ-

ника.

4.9. За наявності письмового клопотання комісія 

може розглядати питання щодо призначення або від-

мови в призначенні грошової компенсації за відсут-

ності заявника, законного представника або уповно-

важеної особи. У разі відсутності такого клопотання 

та неявки зазначених осіб розгляд відповідного пи-

тання переноситься на наступне засідання.

4.10. Комісія приймає рішення про відмову в при-

значенні грошової допомоги заявнику з таких підстав:

особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, не 

належала до осіб, статус яким установлено відповід-

но до пунктів 2, 13—15 частини першої статті 6 Зако-

ну України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»;

особа з інвалідністю не належить до осіб, які бра-

ли участь у бойових діях на території інших держав, та 

одержала інвалідність унаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, що пов’язані з перебуван-

ням у зазначених державах;

член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), 

померла, не належить до членів сім’ї, визначених у 

абзацах шістнадцятому — двадцять другому пункту 

1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів вій-

ни, гарантії їх соціального захисту»;

заявник не перебуває на квартирному обліку в місті 

Харкові;

категорія заявника як члена сім’ї особи, яка заги-

нула (пропала безвісти), померла, є нижчою, ніж ка-

тегорія, до якої належить інший член сім’ї особи, яка 

загинула (пропала безвісти), померла, у разі одночас-

ного подання ними заяви про отримання грошової 

компенсації;

категорія заявника як члена сім’ї особи, яка заги-

нула (пропала безвісти), померла, є нижчою, ніж ка-

тегорія, до якої належить інший член його сім’ї, який 

уже отримав житло або грошову компенсацію, — до 

виплати грошової компенсації всім членам сімей осіб, 

які загинули (пропали безвісти), померли, які перебу-

вають на обліку в Єдиному державному автоматизова-

ному реєстрі осіб, які мають право на пільги та мають 

першочергове право на зазначену виплату;

заявнику вже надавалося житло або вже випла-

чувалася грошова компенсація як члену сім’ї особи, 

яка загинула (пропала безвісти), померла, або особі 

з інвалідністю I — II груп із числа учасників бойових 

дій на території інших держав за рахунок бюджетних 

коштів;

заявник та члени його сім’ї, на яких було розра-

ховано грошову компенсацію, володіють майнови-

ми правами на незакінчене будівництвом житло чи 

правом власності на нерухоме майно, у тому числі 

на житлове приміщення, що відповідає нормі жит-

лової площі, визначеній статтею 47 Житлового ко-

дексу Української РСР (на кожного члена сім’ї), яке 

розташоване в населених пунктах на підконтрольній 

Україні території (крім житлового приміщення, яке 

зруйноване або стало непридатним для проживан-

ня внаслідок збройної агресії Російської Федерації 

в Донецькій та Луганській областях, розташованого 

в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території 

в Донецькій та Луганській областях, Автономній 

Республіці Крим і м. Севастополі), або таке нерухо-

ме майно було відчужено протягом п’яти років, що 

передують даті подання заяви про призначення гро-

шової компенсації;

подання недостовірних відомостей.

4.11. Протягом трьох робочих днів з дати прий-

няття рішення про призначення грошової компен-

сації комісія надсилає копію рішення заявнику із 

зазначенням розміру призначеної йому грошової 

компенсації до Департаменту соціальної політики 

Харківської міської ради та Департаменту соціально-

го захисту населення Харківської обласної державної 

адміністрації.

4.12. У разі змін у майновому стані, у складі сім’ї 

заявника, втрати статусу члена сім’ї загиблого або 

особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квар-

тирного обліку, зміни опосередкованої вартості спо-

рудження 1 кв. м загальної площі житла та у зв’язку 

зі зміною складових формули, за якою розраховуєть-

ся грошова компенсація, комісія переглядає рішення 

про призначення грошової компенсації (здійснюєть-

ся перерахунок грошової компенсації), якщо в день 

подання відповідної заяви та документів грошову 

компенсацію не виплачено чи виплачено не в повно-

му обсязі.

5. Прикінцеві положення 

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вно-

сяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Директор Департаменту соціальної політики 
Харківської міської ради Л. В. БОЛГОВА 

Заступник міського голови — керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 
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