
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “13”  липня   2021 року                                                                                 №  448

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  26  травня  2021  року  №  615
“Деякі  питання  забезпечення  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків”,
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити  рішення  комісії  з  питань  формування  пропозицій  щодо
потреби та спрямування 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,
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, оформлене протоколом
від 13 липня 2021 року № 1, що додається.

Секретар міської ради              Олег КОЛЮКА

Лідія Маган 35 83 33



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької  міської ради 
“13” липня 2021 року  №  448

  ПРОТОКОЛ № 1
засідання  комісії  з питань формування пропозицій щодо потреби та
спрямування 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, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

м. Кропивницький                                                                  13 липня  2021 року

Присутні:  Колодяжний С.О., Краснокутський О.В., Тимоховська Т.М., 
Григораш В.М., Карбівнича К.С., Ксеніч В.М., Маган Л.І., 
Нагорна Т.Д., Настояща А.С.,  Пількін В.А.                   

Відсутні: Вовк Г.А., Костенко О.В., Навроцька І.Г., Петрова О.С., Шишко О.М.  

Запрошені: 

Порядок денний:

1. Визначення відповідальних посадових осіб та кола їх обов'язків.
2. Розгляд пропозицій щодо спрямування та обсягу субвенції.
3. Затвердження      загальних    списків    осіб,     які     перебувають     на

квартирному   обліку   у   відділі   обліку   житла  Кропивницької  міської  ради,
поданого начальником відділу обліку житла Пількіним В.А. 

1. СЛУХАЛИ:

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Колодяжного О.С., який, керуючись постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2021 року № 615 “Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки
малих групових будинків”, враховуючи розпорядження голови Кіровоградської
обласної  державної  адміністрації  від  09  липня  2021  року  №  506-р  “Про
регіональну  комісію  з  питань  формування  пропозицій  щодо  розподілу
субвенції”, наголосив на необхідності виконання відповідальними посадовими
особами наступних обов'язків:

1. Начальник відділу обліку житла Пількін В.А. є відповідальним за:
а) здійснення ретельного аналізу обліку осіб, які потребують поліпшення

житлових умов, з метою недопущення порушення черговості при забезпеченні
житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх
числа;

б)  проведення  перевірки  щодо  наявності  у  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених батьківського піклування,  осіб з їх числа підстав постановки на
квартирний облік;
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в)  перевірки  наявності  документів  про  перебування  особи  на

квратирному обліку, в тому числі наявності у осіб, які перебувають на обліку
правового  статусу  дитини-сироти,  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування,  особи  з  їх  числа,  наявності  майнових прав на  нерухоме майно
згідно з  інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
та  Реєстру  прав  власності  на  нерухоме  майно,  Державного  реєстру  Іпотек,
Єдиного реєстру заборон відчуження об”єктів нерухомого майна щодо об'єкта
нерухомого майна;

г)   надання  письмової  інформації  на  розгляд  комісії   про  дітей-сиріт,
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа, у  яких  не
впорядковані  документи  (відсутня  інформація  про  місце  народження,
проживання,  інформація про місцезнаходження, перебування на квартирному
обліку в іншому населеному пункті,  надання дитині житлового приміщення
раніше, подання дитиною недостовірних відомостей  тощо).

2.  Директор  Кропивницького  міського  центру  соціальних  служб
Краснокутський О.В. є відповідальним за  забезпечення соціального супроводу
осіб до 23 років, яким призначено грошову компенсацію, зокрема у наданні
допомоги  у  відкритті  рахунка  із  спеціальним  режимом  використання,
соціальної послуги консультування щодо вибору житла та оформлення права
власності  на  нього,  а  також  здійснювати  інші  заходи,  спрямовані  на
забезпечення права особи на житло.

3. Начальнику управління з питань захисту прав дітей Тимоховській Т.М.:
а) перевірити наявність у дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування,  та  осіб  з  їх  числа  віком  від  16  до  23  років  правового  статусу
дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, відповідно до
вимог  чинного  законодавства  України  (із  зазначенням  рішення,  яким  було
встановлено статус дитині);

б) визначення розрахунку граничної вартості житла для дітей та обсяг
грошової компенсації.
ВИРІШИЛИ: Визначити відповідальних фахівців та коло їх обов'язків.
ГОЛОСУВАЛИ:  за — 10, проти - 0, утримались - 0

2. СЛУХАЛИ:

начальника управління з питань захисту прав дітей Тимоховську Т.М.,
яка  подала  на  розгляд  комісії  пропозиції  щодо  спрямування  субвенції  на
виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з
метою придбання житла для зазначеної категорії осіб відповідно до списків,
поданих  відділом  обліку  житла,  та  ознайомила  з  розрахунком  граничної
вартості житла  (далі- ГВЖ) для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, вирахуваного за формулою:
ГВЖ = 31 + 10 x Вг x Км

Відповідно розрахунок ГВЖ на одну особу складає:

ГВЖ = 31 х 11 932,0 грн. х 1,5 = 554838,0 грн
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-  гранична вартість житла для  дитини з інвалідністю складає:

ГВЖ = (31+10 х1) х11932,0 грн. Х1,5=733818,0 грн

Орієнтовна потреба: 

на  виплату  грошової  компенсації  за  належні  для  отримання  житлові
приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб
з їх числа з метою придбання  житла — 125 482 878,0 грн (з них: місцевий
бюджет - 33 118 459,2 грн, державний бюджет - 92 364418,8 грн).

Реальна  можливість   співфінансування  з  місцевого  бюджету  складає
898 742,0 грн.

ВИРІШИЛИ:  Погодити надану пропозицію 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10, проти - 0, утримались -0 

3. СЛУХАЛИ:

начальника відділа обліку житла Пількіна  В.А.,  який надав відповідні
списки.
ВИРІШИЛИ:  Затвердити списки, що додаються.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10, проти - 0, утримались - 0

Члени комісії:

1. Григораш В.М.

2. Карбівнича К.С. 

3. Ксеніч В.М.

4. Нагорна Т.Д.

5. Настояща А.С.                             

6. Пількін В.А. 

Голова комісії                         _______________          Сергій Колодяжний

Перший заступник 
голови комісії                         ________________         Олег Краснокутський

Заступник голови комісії    ________________          Тетяна Тимоховська

Секретар комісії                    ________________         Лідія  Маган   


