Проєкт
 
Про затвердження Положення про комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги
 
Відповідно до статей 34, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою досягнення адресності та прозорості під час вирішення питань надання адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг вразливим верствам населення міста Одеси та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, в межах Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на відповідний рік Виконавчий комітет Одеської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити Положення про комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги (додається).

2. Встановити, що це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення та застосовується з 01 січня 2021 року.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 14 липня 2011 року № 512                                      «Про затвердження Положення про комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора Департаменту фінансів Бедрегу С.М. 
 
Міський голова 									Г. Труханов
 
В.о. заступника міського голови –
керуючого справами 								О. Бриндак	
 
Вик.: Китайська 705-10-90  
         (Гайдаржи 705-93-85)
 

Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 
№  

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комісія з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги (далі – Комісія), є колегіальним органом, утвореним з метою координації роботи з досягнення адресності та прозорості під час вирішення питань надання адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг у межах реалізації Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на відповідний рік      (далі – Програма).
1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 

2. СКЛАД І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ 

2.1. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови. 
2.2. Головою Комісії є директор Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. 
2.3. До складу Комісії входять представники районних адміністрацій Одеської міської ради, комунальних підприємств, Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, Департаменту фінансів Одеської міської ради, а також за згодою депутати Одеської міської ради, представники громадських і благодійних організацій міста та органів самоорганізації населення. 
2.4. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються її головою, а у разі його тривалої відсутності – заступником голови Комісії. Засідання проводиться відкрито, у разі необхідності із запрошенням усіх зацікавлених сторін. 
Засідання Комісії веде голова, у разі його відсутності – заступник голови.
У разі відсутності на засіданні голови Комісії, його заступника та/або секретаря Комісія може обрати шляхом голосування головуючого та секретаря засідання з числа присутніх членів. 
2.5. Члени Комісії зобов’язані особисто брати участь у її засіданнях.                   У випадку, коли член Комісії з об’єктивних причин не може бути присутнім на засіданні, за попереднім погодженням з головою Комісії він направляє на засідання представника з правом брати участь у голосуванні.
Член Комісії, який не бере участі у засіданнях без поважних причин протягом двох місяців, за поданням голови Комісії виключається з її складу  відповідним розпорядженням міського голови. 
2.6. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше 1/2 від загального складу Комісії. 
2.7. Під час засідання Комісії ведеться протокол, який оформлюється секретарем Комісії (секретарем засідання), підписується секретарем Комісії (секретарем засідання) та головою Комісії (головуючим на засіданні).
2.8. Рішення Комісії з питань, віднесених до її повноважень, приймаються простою більшістю голосів від загального складу присутніх на відповідному засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії (головуючого на засіданні) є вирішальним. Рішення Комісії заносяться до протоколу та окремим документом не оформлюються.

3. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КОМІСІЇ

3.1. Основними завданнями та функціями Комісії є:
3.1.1. Розгляд звернень (в письмовій або усній формі, пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг) громадян щодо призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. 
3.1.2. Розгляд звернень (в письмовій або усній формі, пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг) благодійних фондів, громадських та інших організацій з питань призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг вразливим верствам населення, сім’ям (особам), які опинилися у складній життєвій ситуації та не в змозі самостійно їх подолати. 
3.1.3. Розподіл коштів бюджету Одеської міської територіальної громади, передбачених для надання адресної муніципальної допомоги громадянам міста Одеси, які перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, у межах реалізації Програми на відповідний бюджетний період. 
3.1.4. Внесення пропозицій керівництву Виконавчого комітету Одеської міської ради або Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради у сфері надання адресної допомоги вразливим верствам населення міста Одеси з оплати житлово-комунальних послуг.  
3.2. При прийнятті рішення про виділення коштів на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги незахищеним верствам населення міста Одеси Комісією враховуються: 
- соціальний статус; 
- рівень матеріальної забезпеченості; 
- стан здоров’я; 
- умови проживання; 
- наявність працездатних дітей (для відповідних категорій громадян); 
- перебування на обліку в комунальних установах «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси; 
- заборгованість заявника перед підприємствами – постачальниками послуг; 
- фактичне отримання державних видів допомоги у сфері житлово-комунальних послуг у вигляді субсидій на оплату житлово-комунальних послуг або пільг; 
- певні життєві обставини особи (сім’ї), яка потребує допомоги (визначається в акті обстеження матеріально-побутових умов проживання, письмових підтвердженнях громадських організацій, сусідів та інших документів). 

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІРИ АДРЕСНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ                   З ОПЛАТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

4.1. Право на отримання адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг мають мешканці міста Одеси, які фактично проживають за місцем реєстрації свого проживання (перебування). Такий вид допомоги надається лише одному  громадянину (члену сім’ї), який зареєстрований та фактично проживає у житловому приміщенні, де утворилася заборгованість.  
4.2. Перелік документів, що подається громадянами (заявниками) для розгляду питань призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, механізм, порядок та умови надання коштів з міського бюджету, визначається у Положенні про порядок надання адресної допомоги вразливим верствам населення міста Одеси та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, затвердженому рішенням Одеської міської ради від 27 січня    2021 року № 20.
4.3. Адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг мешканцям міста Одеси надається в межах Програми на відповідний бюджетний період:
- одноразово – один раз протягом календарного року; 
- у виняткових випадках (надзвичайна подія, тяжке захворювання, інші поважні обставини) адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг може бути надана повторно за умови, якщо сукупний розмір такої допомоги не буде більшим за максимальний розмір, передбачений у підпункті 3.2.5 пункту 3.2 розділу 3  Положення, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 27 січня    2021 року № 20. 
4.4. Розмір адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг визначається індивідуально (з урахуванням соціального статусу (категорії) заявника, його матеріального, майнового та сімейного стану) в кожному конкретному випадку шляхом встановлення фактів та обставин, що спонукали громадянина (заявника) звернутися за її отриманням. 
Максимальний розмір адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг не може перевищувати граничного обсягу, який передбачений Програмою на відповідний бюджетний період. У виняткових випадках (надзвичайна подія, тяжке захворювання, інші поважні обставини) за дорученням міського голови або його заступників призначається адресна муніципальна допомога у розмірі, що перевищує розмір, встановлений Програмою, за умови, що сукупний розмір такої допомоги не буде більшим за максимальний розмір, передбачений у Положенні, затвердженому рішенням Одеської міської ради від 27 січня 2021 року № 20.
  
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Фінансування адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг здійснюється за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади в межах реалізації Програми на відповідний рік. 
5.2. Призначена адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг виплачується громадянам (заявникам) за розпорядженням міського голови шляхом перерахування коштів на рахунки організацій – надавачів відповідних послуг. 
5.3. Рішення Комісії зберігаються в окремих справах загального діловодства як обов’язкові документи. 

В.о. заступника міського голови –
керуючого справами                                                                           О. Бриндак

