
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “19” серпня  2021 року                                                                                       № 530

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 11 серпня 2021 року
№ 11, що додається.

Міський голова                       Андрій РАЙКОВИЧ

Лідія Маган 35 83 33



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької  міської ради 
“19” серпня 2021 року № 530

  ПРОТОКОЛ № 11
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                                                                  11 серпня  2021 року

Присутні: Колодяжний С.О., Краснокутський О.В., Тимоховська Т.М.,   
         Безродна С.П., Демішонкова І.В.,  Коваль О.А., Маган Л.І.,   
         Навроцька І.Г., Нагорна Т.Д., Пількін В.А. Шишко О.М.    

Відсутні:   Волошина А.В., Ксеніч В.М., Настояща А.С., Петрова О.С., 
         Прокопова Т.В.

Запрошені: Т* А.К.

Порядок денний:

1.  Про  розгляд  подання  департаменту  соціальної  політики
Кропивницької міської ради від 09 серпня 2021 р.   № 1650 щодо  надання
дозволу на перерахування коштів із спеціального рахунка особи з числа дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  Т*  А*  К*,
**.**.****  року  народження,  за  договором  купівлі-продажу  квартири  від
07 серпня 2021 року № ****, на придбання квартири за адресою:  Київська
область, місто Б* Ц*, вулиця К* ш*, будинок **, квартира **.

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 09.08.2021 року № 1650 щодо надання дозволу на перерахування коштів із
спеціального  рахунка  особи  з  числа  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  Т*  А*  К*,  **.**.****  року  народження,  за
договором купівлі-продажу квартири від  07 серпня  2021 року  № ****,  на
придбання  квартири за  адресою:  Київська  область,  місто  Б*  Ц*,  вулиця
К* ш*, будинок **, квартира **.

Рішенням  Виконавчого  комітету  Кропивницької  міської  ради  від
03  серпня  2021  року  №  497  “Про  затвердження  рішення”  затверджено
протокол від 30 липня 2021 року № 10 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



2
виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа,  яким   погоджено
придбання житлового об'єкта-квартири за адресою:  Київська область, місто
Б* Ц*, вулиця К* ш*, будинок **, квартира **. 

Вартість квартири відповідно до звіту про незалежну експертну оцінку
майна становить 507 414,00 грн.

Т*  А*  К*  має  статус  особи  з  числа  дітей,
позбавлених   батьківського  піклування,   на  підставі  рішення  виконавчого
комітету  міської  ради  від  09  червня  2009  року № 757. Перебуває на обліку

 громадян, що   потребують   поліпшення    житлових умов,   при  виконавчому
комітеті  міської  ради, з  22 квітня  2014 року згідно з  рішенням виконавчого
комітету  міської  ради  від  27  травня  2014  року  № 251.  Зареєстрований за
адресою: місто Кропивницький,  вулиця П*, будинок **, квартира **. 

Т*  А.К.,  який  повідомив,  що  газо-,  електро-  прилади  тощо,  які
наявні  в  квартирі,  працюють,  квартира  облаштована  всім  необхідним  для
його проживання,  борги за комунальні  послуги відсутні.  Йому відомо про
необхідність  своєчасно  здійснювати  оплату  за  комунальні  послуги  та  не
допускати заборгованості по них. Просить надати дозвіл на перерахування
коштів  для  придбання  квартири  за  адресою:  Київська  область,  місто  Б*
Ц*,  вулиця  К*  ш*, будинок  **,  квартира  **,  про  що  зазначив  у
письмовій заяві.

ВИРІШИЛИ:
Надати дозвіл на перерахування коштів із спеціального рахунка особи з

числа  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  Т*  А*
К*,  **.**.****  року  народження,  за  договором  купівлі-продажу
квартири від 07 серпня 2021 року № **** на придбання квартири за адресою:
Київська  область,  місто  Б*  Ц*,  вулиця  К*  ш*, будинок  **,
квартира **.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11, проти - 0, утримались - 0         

Члени комісії:

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

Голова комісії                       ________________         Сергій Колодяжний

Перший заступник 
голови комісії                       ________________         Олег Краснокутський

Заступник голови комісії   ________________         Тетяна Тимоховська

Секретар комісії                   ________________        Лідія  Маган             


