
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “02” липня  2021 року                                                                                       № 398

Про затвердження рішення

Керуючись  статтями  141,  146  Конституції  України,  підпунктом  6
пункту “б” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
постановою Кабінету Міністрів  України від  15 листопада 2017 року № 877
“Про  затвердження  Порядку  та  умов  надання  у  2020  році  субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  проєктні,  будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання,  наближених  до  сімейних,  та  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа”  (зі  змінами),
рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 липня 2020 року № 317
“Про  утворення  комісії”  (зі  змінами),  Виконавчий  комітет  Кропивницької
міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити  рішення  комісії  з  питань  формування  пропозицій  щодо
потреби та спрямування у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам  на  проєктні,  будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, оформлене протоколом від 29 червня 2021 року
№ 7, що додається.

Міський голова                       Андрій РАЙКОВИЧ

Лідія Маган 35 83 33



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької  міської ради 
“02” липня 2021 року № 398

  
ПРОТОКОЛ № 7

засідання  комісії з питань формування пропозицій щодо потреби та
спрямування у 2020 році субвенції з державного  бюджету місцевим

бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,

наближених до сімейних, забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

м. Кропивницький                                                                 29 червня  2021 року

Присутні:  Краснокутський О.В., Тимоховська Т.М.,  Безродна С.П., 
          Демішонкова І.В., Коваль О.А., Ксеніч В.М., Маган Л.І.,  

                    Нагорна Т.Д., Шишко О.М.                    

Відсутні:   Колодяжний С.О., Волошина А.В.,  Навроцька І.Г., Настояща А.С.,
         Пількін В.А., Петрова О.С., Прокопова Т.В. 

Запрошені: К* Є.М.

Порядок денний:

1.  Про  розгляд  подання  департаменту  соціальної  політики
Кропивницької  міської  ради від  25  червня  2021  року  №  1026  щодо
погодження  придбання  житлового  об'єкта  -  квартири  за  адресою:
м.  Кропивницький,  вул.  К****,  будинок   **,  квартира  **,  для
забезпечення  житлом  особи  з  числа  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  К***  Є****  М*****,  **.**.****  року  народження,  за
рахунок грошової компенсації.  

1.   СЛУХАЛИ:

заступника  начальника  відділу  персоніфікованого  обліку  та  пільг
управління соціального захисту населення Фортечного району департаменту
соціальної політики Кропивницької міської ради Коваль О.А., яка ознайомила
з  поданням департаменту  соціальної  політики Кропивницької  міської  ради
від  25  червня  2021  року  № 1026 щодо  погодження  придбання  житлового
об'єкта  для   забезпечення   житлом  особи   з  числа  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  К***  Є****  М***,  **.**.****  року
народження.

Житловий  об'єкт-квартира  знаходиться  за  адресою:  місто
Кропивницький, вулиця К*******, будинок **, квартира **.

Згідно з актом обстеження від 23 червня 2021 року № 18, складеним
комісією з питань формування пропозицій щодо потреби та спрямування у
2020 році  субвенції  з державного  бюджету місцевим бюджетам на проєктні,
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будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення
житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа, утвореною відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради
від  24  липня  2020  року  №  317  “Про  утворення  комісії”  (зі  змінами),  в
квартирі   наявні  газо-,  електро-,  водопостачання  та   водовідведення.
Централізована  система  опалення.  Квартира  знаходиться  в  стадії  ремонту,
який  здійснює  гр.  К****  Є.М.  за  власні  кошти.   Квартира  придатна  для
проживання;

К**** Є.М.,  який повідомив,  що на  даний час  ним за  власні  кошти
здійснюються  косметичні  ремонтні  роботи  в  квартирі  за  адресою:
м.  Кропивницький,  вул.  К******,  будинок  **,  квартира  **.  Квартира
йому подобається і  він просить погодити її  придбання, про що зазначив у
письмовій заяві. 

ВИРІШИЛИ:
Погодити  придбання житлового  об'єкта-квартири  за  адресою:

місто  Кропивницький,  вулиця  К******,  будинок  **,  квартира  ***, яку
планується  придбати  для  забезпечення  житлом  особи  з  числа  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  К****  Є****  М******,
**.**.**** року народження, за рахунок грошової компенсації.
ГОЛОСУВАЛИ: за -  9, проти - 0, утримались - 0           

Члени комісії:

1. Безродна С.П.
2. Демішонкова І.В.
3. Коваль О.А.
4. Ксеніч В.М.  
5. Нагорна Т.Д.
6. Тимоховська Т.М.
7. Шишко О.М.   

Перший заступник 
голови комісії                       ________________         Олег Краснокутський

Секретар комісії                   ________________        Лідія  Маган             


