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Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “___”  _______________  2021 року                                                                        № ______

Про затвердження рішень

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:

1. 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 03 листопада 2021 року № 6, що додається.

2. 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 11 листопада 2021 року № 7, що додається.

3. Управлінню з питань захисту прав дітей Кропивницької міської
ради  звернутись  до  Міністерства  соціальної  політики  України,
Національної  соціальної  сервісної  служби  України  для  отримання
додаткових роз'яснень щодо надання грошової компенсації особам з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Міський голова                       Андрій РАЙКОВИЧ

Лідія Маган  35 83 33



                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ПРОТОКОЛ № 6
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                                                               03 листопада 2021 року

Присутні: Колодяжний С.О.,  Тимоховська  Т.М.,  Вовк  Г.А.,  Григораш В.М.,
Карбівнича К.С.,   Маган Л.І.,  Навроцька І.Г.,  Нагорна Т.Д.,  Настояща А.С.,
Петрова О.С., Пількін В.А. 

Відсутні:  Краснокутський О.В., Костенко О.В., Ксеніч В.М., Шишко О.В.

Запрошені:

Порядок денний:
       

Про  внесення  змін  до  пункту  3 протоколу  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  від  08  жовтня  2021  року  №  5,  затвердженого  рішенням
Виконавчого комітету  Кропивницької  міської  ради від 26 жовтня 2021 року
№ 699 “Про затвердження рішення”, та  викласти його в наступній редакції:
“Про  розгляд  та  затвердження  списків  осіб  з  числа  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених батьківського  піклування,  сформованих Регіональною  комісією
для   виплати  грошової   компенсації   за  належні  для  отримання  житлові
приміщення.”                                                           
                                                                                                                 
3. СЛУХАЛИ:

головного  спеціаліста  відділу  забезпечення  та  контролю  управління  з
питань захисту прав дітей Маган Л.І., яка ознайомила зі списками  осіб з числа
дітей-сиріт,  дітей,   позбавлених  батьківського   піклування,   сформованих
Регіональною  комісією,  відповідно до додатків:
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№  5  “Пропозиції  щодо  розподілу  субвенції  на  виплату  грошової

компенсації  за  належні  для отримання житлові  приміщення для дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у віці від 16 до
23  років,  у  тому  числі,  які  досягли  23-річного  віку  протягом  поточного
бюджетного  року,  які  перебувають  на  обліку  громадян,  що  потребують
поліпшення житлових умов в Кіровоградській області”,  відповідно до якого
виділено субвенції для шести осіб:

1. А**  В**  О**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 759 463,50 грн, має інвалідність;

2. К**  В**  О**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 574 228,5 грн;

3. Ф**  Д**  В**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 574 228,5 грн;

4. Ю**  В**  І**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 574 228,5 грн;

5. К**  О**  Д**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 574 228,5 грн;

6. К**  І**  М**,  **.**.****  р.н.,  має  інвалідність,  сума
грошової компенсації 759 463,50 грн.

№  6  “Пропозиції  щодо  розподілу  субвенції  на  виплату  грошової
компенсації  за  належні  для отримання житлові  приміщення для дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у віці від 24 до 35
років,  у  тому  числі,  які  досягли  35-річного  віку  протягом  поточного
бюджетного  року,  які  перебувають  на  обліку  громадян,  що  потребують
поліпшення житлових умов в Кіровоградській області”,  відповідно до якого
виділено субвенції для двадцяти осіб:

1. П**  Д**  О**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 401 959,95 грн;

2. Л**  С**  М**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової  компенсації
401 959,95 грн;

3. Т**  Д**  В**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової  компенсації
401 959,95 грн;

4. С**  В**  В**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 401 959,95 грн;

5. К**  А**  С**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової  компенсації
401 959,95 грн;

6. К**  В**  Є**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 401 959,95 грн;

7. К**  Л**  Є**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 401 959,95 грн;

8. М**  А**  В**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 401 959,95 грн;

9. К**  М**  О**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 401 959,95 грн;

10.  П**  Г**  В**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 401 959,95 грн;
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11.  В**  О**  О**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової  компенсації

401 959,95 грн;
12. К**  Ю**  О**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової

компенсації 401 959,95 грн;
13. Б**  С**  О**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової

компенсації 401 959,95 грн;
14. Б**  В**  Д**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової

компенсації 401 959,95 грн;
15. М**  А**  А**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової

компенсації 401 959,95 грн;
16. Д**  В**  В**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової  компенсації

401 959,95 грн;
17. Ф**  Т**  М**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової  компенсації

401 959,95 грн;
18. М**  А**  В**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової

компенсації 401 959,95 грн;
19. Л**  О**  Л**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової  компенсації

531 624,45 грн, має інвалідність;
20. Д**  А**  С**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової  компенсації

401 959,95 грн.

№  7  “Пропозиції  щодо  розподілу  субвенції  на  виплату  грошової
компенсації  за  належні  для отримання житлові  приміщення для дітей-сиріт,
дітей,  позбавлених батьківського піклування,  які  досягли 35-річного  віку та
перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов в
Кіровоградській  області”,  відповідно  до  якого  виділено  субвенцію  для
двадцяти шести осіб:

1. Л**  В**  В**,  07.02.1972  р.н.,  має  інвалідність,
сума грошової компенсації 227 839,05 грн;

2. Г**  Р**  Є**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової  компенсації
172 268,55 грн;

3. Г**  (Ж**)  О**  А**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 172 268,55 грн;

4. К**  (М**)  І**  В**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 172 268,55 грн;

5. С**  А**  В**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 172 268,55 грн;

6. К**  В**  А**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової  компенсації
172 268,55 грн;

7. З**  С**  С**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової  компенсації
172 268,55 грн;

8. Д**  С**  В**,  ****  р.н.,  сума  грошової  компенсації
172 268,55 грн;

9. Б**  Л**  В**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 172 268,55 грн; 

10. Г**  Б**  М**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації 172 268,55 грн;



4
11. Щ**  А**  М**,  **.**.****  р.н.,  має  інвалідність,  сума

грошової компенсації 227 839,05 грн;
12.  Г**  О**  М**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової  компенсації

172 268,55 грн;
13. Д**  (М**)  А**  А**,  **.**.****  р.н.,  має

інвалідність, сума грошової компенсації 227 839,05 грн;
14. К**  О**  М**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової

компенсації 172 268,55 грн;
15. В**  Є**  А**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової  компенсації

172 268,55 грн;
16. І**  С**  О**,  **.**.**  р.н.,  сума  грошової

компенсації 172 268,55 грн;
17. А**  О**  О**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової

компенсації 172 268,55 грн;
18. М**  О**  О**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової

компенсації 172 268,55 грн;
19. К**  Е**  В***,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової

компенсації 172 268,55 грн; 
20. Р**  А**  О**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової

компенсації 172 268,55 грн;
21. Т**  Н**  С**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової

компенсації 172 268,55 грн;
22. Д**  О**  С**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової

компенсації 172 268,55 грн; 
23. Л**  Є**  Б**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової

компенсації 172 268,55 грн; 
24. С**  Ю**  Ю**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової  компенсації

172 268,55 грн;
25. Б**  П**  В**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової  компенсації

172 268,55 грн;
26. П**  Т**  П**,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової

компенсації 172 268,55 грн;

начальника відділу обліку житла Пількіна В.А., який повідомив про осіб,
що  перебувають  на  обліку  громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових
умов, при Виконавчому комітеті Кропивницької  міської ради у списках осіб,
які користуються правом позачергового одержання житла,  у яких:

не впорядковані документи (тривалий час не оновлювались, телефонний
зв'язок  відсутній)  у  наступних  осіб:  Ю**  В.І.,  П**  Д.О.,
К**  М.О.,  П**  Г.В.,  Б**  С.О.,  Ф**  Т.М.,
С**  А.В.,  К**  В.А.,  З**  С.С.,  Д**  С.В.,
Г**  Б.В.,  Б**  Л.В.,  Д**  А.А.,  К**  О.М.,  В**  Є.А.,
І**  С.О.,  М**  О.О..  К**  Е.В.,  Р**  А.О.,  Т**  Н.С.,
Д** О.С.,  Л** Є.Б., С** Ю.Ю., П** Т.П.; 

мають зареєстроване право власності (частку права власності на житло):
Л** С.М.,          Д** А.С.,            А** О.О.,     стосовно даних  осіб  підготовлені
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проєкти рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради про зняття з
квартирного  обліку  як  таких,  що  поліпшили  житлові  умови;  Р**  А.О.
(разом  з  чоловіком),  С**  В.В.,  Г**  Р.Є.  мають  зареєстроване  право
власності на кімнату в гуртожитку та продовжують перебувати у позачерговій
черзі  як  такі,  що  не  забезпечені  впорядкованим  житловим  приміщенням  у
межах  норми;  Д**  А.А.,  К**  Е.В.  (відсутня  інформація  про  благоустрій
житлового  приміщення);  П**  Т.П.  (тривалий  час  не  оновлювались
документи);

Л**  В.В.  має  зареєстроване  право  власності  відповідно  до  свідоцтва
про право власності на житло від 26.03.2007 року за адресою: вул. С**, **,
квартира  ***  (однокімнатна  квартира  житловою  площею  18,3  кв.м),  де
зареєстрована разом з сином, та має підстави для перебування у позачерговій
черзі  обліку  громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових  умов,  та
отримання  житла  відповідно  до  підпункту  7  пункту  13  (потребуючі
поліпшення житлових умов визначаються особи різної статті, які проживають
в одній кімнаті та старші 9 років, крім подружжя) Правил обліку громадян, які
потребують  поліпшення  житлових  умов,  і  надання  їм  жилих  приміщень  в
Українській  РСР,  затверджених  постановою  Ради  Міністрів  УРСР  і
Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470;

Щ**  А.М.  має  зареєстроване  право  власності  (1/30  ч.)  на  підставі
свідоцтва про право на спадщину від 14.10.1987 року  за  адресою: вул.  В*
Ч*,  ***  та  зареєстрований  за  адресою:  вул.  А**,  **.  За  даними
адресами  28.10.2021  року  та  01.11.2021  року  комісією  з  житлових  питань
обстежені  умови  проживання  та  складені  відповідні  акти.  Відповідно  до
пункту  51  Правил  обліку  громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових
умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, жиле приміщення, що
надається громадянам для проживання, має бути впорядкованим стосовно до
умов  даного  населеного  пункту,  відповідати  встановленим  санітарним  і
технічним вимогам. Житлове приміщення, в якому зареєстрований та мешкає
гр.  Щ**  А.М.,  не  облаштоване  комунальними  зручностями.  В  житловому
приміщенні  за  адресою:  вул.  В*  Ч*,  ***  є  часткові  зручності.  Таким
чином,  гр.  Щ***  А.М.  має  підстави  для  перебування  у  позачерговій  черзі
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

змінили  прізвища:  Д***  В**  В**  на  “Ц**”  (рішення
Виконавчого комітету  Кропивницької  міської ради від 07.10.2021 року  №  670
“Про  внесення  змін  до  квартирної  справи  гр.  Д**  В.В.”);  К**  Ю**
О**  на  “Б**”,  М**  А**  В**  на  “К**”
(підготовлені  проєкти  рішень  виконавчого  комітету  про  внесення  змін  до
облікових карток).

Також  повідомив, що наявність майна на праві власності в гуртожику,
надання  ордера  на  житлове  приміщення  не  є  підставою  для  зняття  осіб  з
позачергової  черги  обліку  громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових
умов.

ВИРІШИЛИ: 
1.  Затвердити  списки  осіб,  сформованих  Регіональною  комісією  для

виплати грошової компенсації.
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2.  Пункти 2, 3 рішення комісії залишаються без змін.

ГОЛОСУВАЛИ: за -11, проти - 0, утримались - 0   

Члени комісії: 

1. Вовк Г.А.

2. Григораш В.М. 

3. Карбівнича К.С. 

4. Навроцька І.Г.

5. Нагорна Т.Д. 

6. Настояща А.С. 

7. Петрова О.С.

8. Пількін В.А. 

Голова комісії                        ________________         Сергій Колодяжний

Заступник голови комісії    ________________          Тетяна Тимоховська

Секретар комісії                    ________________         Лідія Маган            



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

“ ” 2021 року №    
 

ПРОТОКОЛ № 7 

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 11 листопада 2021 року 

Присутні: Колодяжний С.О., Краснокутський О.В., Тимоховська Т.М., 

Карбівнича К.С., Ксеніч В.М., Маган Л.І., Навроцька І.Г., Нагорна Т.Д., 

Настояща А.С., Петрова О.С., Пількін В.А., Шишко О.В. 

Відсутні: Вовк Г.А., Григораш В.М., Костенко О.В. 

Запрошені: 

Порядок денний: 

1. Про виключення зі списків осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, для виплати грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення з метою придбання житла. 

2. Про зміну прізвищ осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають у списках, сформованих 

Регіональною комісією для виплати грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення. 

3. Про осіб, які перебувають у позачерговій черзі на обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, мають зареєстроване право власності 

на житло та звернулись з заявами щодо надання грошової компенсації. 

1. СЛУХАЛИ: 

головного спеціаліста відділу забезпечення та контролю управління з 

питань захисту прав дітей Маган Л.І., яка повідомила, що відповідно до 

пункту 9 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання 

житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа (далі-Порядок), затвердженого 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”, особам, визначеним 

Регіональною комісією, в порядку черговості 08 жовтня 2021 року надіслані 

рекомендовані листи про можливість отримання ними грошової компенсації. 

Офіційне листування з особами проводилось за зареєстрованим місцем 

проживання осіб на підставі рішення Місцевої комісії від 08 жовтня 2021 року, 
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оформленого протоколом № 5 та затвердженого рішенням Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради від 26 жовтня 2021 року № 699 “Про 

затвердження рішення”. Відповідно до пункту 11 Порядку, у місячний термін з 

моменту надсилання листів не подали заяви та документи для виплати 

грошової     компенсації     наступні     особи:     К******     І*****     М*****, 

**.**.****   р.н.,   П*******   Д******   О********,    **.**.****    р.н., 

К****** М******** О******, **.**.**** р.н., П***** Г******** 

В********, **.**.**** р.н., Б***** С***** О******, **.**.**** р.н., 

Д****** В******* В******, **.**.**** р.н., Ф****** Т***** М*******, 

**.**.**** р.н., Г****** О*** А*****, **.**.**** р.н., С******* 

А******** В***********,     **.**.**** р.н., К***** В***** А********, 

**.**.**** р.н., З****** С******* С*******, **.**.**** р.н., Б***** Л**** 

В*********,        **.**.****        р.н.,        Г*******        Б****        М*******, 

**.**.****   р.н.,   Д*******    А******    А*******,    **.**.****    р.н., 

К****** О******* М********, **.**.**** р.н., В****** Є***** А*********, 

**.**.**** р.н., І******** С****** О*******, **.**.**** р.н., М***** 

О******      О*******,      **.**.***      р.н.,      К**      Е*******      В*******, 

**.**.**** р.н., Р****** А**** О*********, **.**.**** р.н., Т***** Н***** 

С*****,         **.**.****         р.н.,         Д*******         О*****         С*******, 

**.**.**** р.н., Л******* Є***** Б*******, **.**.**** р.н., С****** Ю**** 

Ю****, **.**.**** р.н., П******* Т****** П*****, **.**.**** р.н.; 

начальника відділу обліку житла Пількіна В.А., який повідомив, що 

відповідно до рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

від 09 листопада 2021 року № 726, 727 “Про зняття з квартирного обліку” зняті 

з квартирного обліку наступні особи: Л***** С**** М*******, 

**.**.**** р.н., Д***** А***** С*******, ******** р.н., А***** О***** 

О*********, **.**.**** р.н., у зв'язку з поліпшенням житлових умов. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Виключити   зі    списків,    затверджених    на    засіданні    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, оформленого протоколом № 5 від 08 жовтня 2021 року (зі 

змінами, внесеними протоколом № 6 від 03 листопада 2021 року): 

1.1. осіб, які відповідно до пункту 11 Порядку виплати грошової 

компенсації у місячний термін з моменту надсилання рекомендованих листів 

не подали заяви та документи для виплати грошової компенсації, а саме: 

К******   І.М.,   **.**.****   р.н.,   П******   Д.О.,   **.**.****    р.н., 

К******** М.О., **.**.***** р.н., П********** Г.В., **.**.**** р.н., 

Б***** С.О., **.**.**** р.н., Д******** В.В., **.**.**** р.н., Ф******* Т.М., 

**.**.**** р.н.,   Г**********   О.А.,   **.**.****   р.н.,   С**********   А.В., 

**.**.**** р.н., К******* В.А., **.**.**** р.н., З******* С.С., **.**.**** р.н., 

Б******* Л.В., **.**.**** р.н., Г******** Б.М., **.**.**** р.н., 
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Д********* А.А., **.**.**** р.н., К********* О.М., **.**.**** р.н., 

В******* Є.А., **.**.**** р.н., І******** С.О., **.**.**** р.н., М***** О.О., 

**.**.**** р.н., К***** Е.В., **.**.**** р.н., Р****** А.О., **.**.**** р.н., 

Т*****   Н.С.,   **.**.****   р.н.,   Д********   О.С.,    **.**.****    р.н., 

Л******   Є.Б.,   **.**.****   р.н.,   С*****   Ю.Ю.,   **.**.****   р.н., 

П******** Т.П., **.**.**** р.н.; 

1.2.    громадян    Л******    С.М.,    **.**.****    р.н.,    Д******    А.С., 

**.**.***** р.н., А******* О.О., **.**.***** р.н., яких відповідно до рішень 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 листопада 2021 року 

№ 726, 727 “Про зняття громадян з квартирного обліку” знято з квартирного 

обліку у зв'язку з поліпшенням житлових умов. 

2. Копії рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 

09 листопада 2021 року № 726, 727 “Про зняття громадян з квартирного 

обліку” направити до Регіональної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -12, проти - 0, утримались - 0 

2. СЛУХАЛИ: 

начальника відділу обліку житла Пількіна В.А., який повідомив, що 

відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 

09 листопада 2021 року № 729 “Про внесення змін до квартирної справи 

гр. М*********** А.В.” внесені зміни до квартирної справи М******* 

А******* В*******, **.**.**** року народження, яка після укладання шлюбу 

змінила прізвище на “К*****”. 

Також після   укладання   шлюбу   гр.   К******   Ю****   О********, 

**.**.**** року народження, змінила прізвище на “Б*****”. Стосовно неї 

підготовлено проєкт рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської 

ради “Про внесення змін до квартирної справи гр. К****** Ю.О.”. 

ВИРІШИЛИ: 1. Взяти до відома інформацію начальника відділу обліку житла 

Пількіна В.А. 

2. Копію рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 

09 листопада 2021 року № 729 “Про внесення змін до квартирної справи 

гр. Михайлової А.В.” направити до Регіональної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -12, проти - 0, утримались - 0 

3. СЛУХАЛИ: 

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

яка повідомила, що до управління звернулись громадяни Г******* Р.Є., 

Л***** В.В., Л******* О.Л., С******* В.В., Щ*********** А.М. з заявами та 

документами щодо надання грошової компенсації з метою придбання житла. 

Дані особи перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, у списках осіб, які користуються правом позачергового 

одержання житла та мають житло, яке належить їм на праві власності. 

Пунктом 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР визначено, 

що потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни в тому 

числі, які забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається 

виконавчими комітетами міських Рад. 



4 
 

Згідно з Порядком, право на отримання грошової компенсації мають 

особи віком від 16 років у порядку черговості відповідно до дати включення у 

списки громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих 

приміщень. 

Відповідно до ст. 46 Житлового кодексу, поза чергою жиле приміщення 

надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після 

завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи піклувальника, 

прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі 

відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого 

приміщення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Тому постає питання щодо наявності правових підстав для надання 

вищевказаним громадянам грошової компенсації з метою придбання житла та 

перебування їх у позачерговій черзі, враховуючи наявність права власності на 

житло та чи можна вважати наданням житлового приміщення раніше або 

поліпшенням житлових умов набуття вищезазначеними особами права 

власності на житло під час приватизації, купівлі, вступу у спадщину на житло; 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Колодяжного С.О., який зазначив, що у зв'язку з необхідністю отримання 

додаткових роз'яснень щодо надання грошової компенсації вищезазначеним 

особам на адресу Міністерства соціальної політики України, Національної 

соціальної сервісної служби України направлено листи. 

ВИРІШИЛИ: З метою недопущення нецільового використання коштів 

місцевому розпоряднику не здійснювати перерахування грошової компенсації 

на спеціальні рахунки, відкриті громадянами Г****** Р.Є., Л****** В.В., 

Л****** О.Л., С********* В.В., Щ******* А.М., до отримання роз'яснень від 

Міністерства соціальної політики України, Національної соціальної сервісної 

служби України. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -12, проти - 0, утримались - 0 

Члени комісії: 

1. Карбівнича К.С. 

2. Ксеніч В.М. 

3. Навроцька І.Г. 

4. Нагорна Т.Д. 

5. Настояща А.С. 

6. Петрова О.С. 

7. Пількін В.А. 

8. Шишко О.М. 
 

Голова комісії    

Перший заступник 

голови комісії    

Заступник голови комісії    

Секретар комісії    

Сергій Колодяжний 

 
Олег Краснокутський 

Тетяна Тимоховська 

Лідія Маган 


