
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “___”  ________2021 року                                                                 № ____

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 30 липня 2021 року № 2, що додається.

Міський голова                       Андрій РАЙКОВИЧ

Карина Карбівнича 35 83 36



                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької  міської ради 
“___” _______ 2021 року  № ____

ПРОТОКОЛ № 2
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                                                                  30 липня  2021 року

Присутні:  Колодяжний  С.О.,  Краснокутський  О.В.,   Тимоховська  Т.М.,
Карбівнича  К.С.,  Ксеніч  В.М.,  Навроцька  І.Г.,  Настояща  А.С.,
Пількін В.А., Шишко О.М.                     

Відсутні: Вовк Г.А.,  Григораш В.М., Костенко О.В., Маган Л.І., Нагорна Т.Д.,
Петрова О.С.

Запрошені: Носаль С.А.

Порядок денний:

1. Про визначення члена 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 (далі -комісія), який буде
тимчасово виконувати обов'язки секретаря комісії на час його відсутності.

2.  Про  внесення  уточнень до  списків  осіб,  які  перебувають  на
квартирному  обліку  у  відділі  обліку  житла  Кропивницької  міської  ради,
поданих начальником відділу обліку житла Пількіним В.А., обсягу субвенції
та їх затвердження.

1. СЛУХАЛИ:

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Колодяжного  С.О.,  який  ознайомив  з   розпорядженням   міського  голови
від 21 липня 2021 року № 141“Про внесення змін до розпорядження міського
голови  від 08 липня 2021 року № 133   “Про утворення комісії”   та   подав
пропозицію    щодо     визначення члена     комісії,   який    буде   тимчасово
виконувати  обов'язки секретаря комісії на час його відсутності;



2
начальника  управління  з питань захисту  прав дітей  Тимоховську Т.М.,

яка подала  на  розгляд  комісії  пропозицію   щодо   призначення   тимчасово
виконуючим  обов'язки секретаря  комісії  на  час  його  відсутності,  головного
спеціаліста-юриста управління з питань захисту прав дітей Карбівничу К.С.

ВИРІШИЛИ:  Призначити тимчасово виконуючим обов'язки секретаря комісії
на  час  його  відсутності  головного  спеціаліста-юриста  управління  з  питань
захисту прав дітей Карбівничу К.С.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 9, проти - 0, утримались -0 

2. СЛУХАЛИ:

завідувача  сектора  опіки,  піклування  та  усиновлення  служби  у  справах
дітей управління з питань захисту прав дітей Носаль  С.А., яка ознайомила
членів комісії з уточненнями, внесеними до  списків осіб, які перебувають на
квартирному  обліку  у  відділі  обліку  житла  Кропивницької  міської  ради,
поданими начальником відділу обліку житла Пількіним В.А., а саме кількості
осіб  з  інвалідністю,  що  впливає  на  суму  субвенції,  та  ознайомила  з
розрахунками потреби субвенції з державного бюджету 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 - 92 776 072,8 грн.

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити списки осіб, які перебувають на квартирному обліку
у  відділі  обліку  житла  Кропивницької  міської  ради,  подані  начальником
відділу  обліку  житла  Пількіним  В.А.,  та потребу  субвенції  з  державного
бюджету 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.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 9, проти - 0, утримались -0

Члени комісії:
1. Ксеніч В.М.
2. Навроцька І.Г.
3. Настояща А.С.
4. Пількін В.А.
5. Шишко О.М.

Голова комісії                         _______________          Сергій Колодяжний
Перший заступник 
голови комісії                         ________________         Олег Краснокутський

Заступник голови комісії    ________________          Тетяна Тимоховська

Секретар комісії                    ________________         Карина Карбівнича


