
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від " 13 "  серпня  2019 року  №  489

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  (в  редакції
постанови Кабінету Міністрів від 26 червня 2019 року № 616) “Про затвердження
Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам  на  проектні,  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”, рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького  від  01  серпня  2019  року  №  439  “Про  утворення  комісії”,
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

Затвердити рішення комісії з питань щодо визначення напрямів та об'єктів, на
які  буде  спрямовано  субвенцію  у  2019  році  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  проектні,  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 12 серпня 2019 року № 1,
що додається.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Таїсія Фоменко 22 24 18



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“ 13 ” серпня 2019 року № 489

  ПРОТОКОЛ № 1

засідання  комісії з питань щодо визначення напрямів та об’єктів, на які
буде спрямовано субвенцію у 2019 році з державного бюджету місцевим

бюджетам на проектні, 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                                                                                  12.08.2019 р.

Присутні: Дзюба  Н.Є.,  Тимоховська  Т.М.,  Бринза  М.А.,  Пількін  В.А.,
Мартинова І.В., Прокопова Т.В., Навроцька І.Г., Майстров О.С., Швець Н.В.,
Фоменко Т.В.

Відсутні:  Демішонкова І.В., Сліпченко А.К., Григораш В.М.

Запрошені: Малина Н.Л., Білокінь С.В., Шишко О.М.
   
Порядок денний:
       

1. Визначення відповідальних фахівців та кола їх обов”язків.
2. Розгляд пропозицій і документів щодо напрямів та об”єктів, на які

буде  спрямовано  субвенцію  у  2019  році  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та для
розвитку  сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа.

3.  Затвердження кількості  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського
піклування,  осіб  з  їх  числа,  які  потребують  поліпшення  житлових  умов  та
перебувають на квартирному обліку у відділі  ведення обліку житла Міської
ради  міста  Кропивницького,  поданої  начальником  відділу  ведення  обліку
житла Пількіним В.А.

4.   Розгляд  пропозицій  щодо  орієнтовної  потреби  в  коштах,  поданих
управліннями  соціального  захисту  населення  Фортечної  та  Подільської
районних у місті Кропивницькому рад.
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СЛУХАЛИ:
заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Дзюбу  Н.Є.,  яка  керуючись постановою  Кабінету  Міністрів  України
від 26 червня 2019 року  № 616  “Про затвердження Порядку та умов надання
у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
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”  та  враховуючи  протокол   селекторної  наради  з  питань  організації
роботи щодо використання у 2019 році коштів субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам на  проектні,  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  від  25  липня  2019  року   №  1,
наголосила на необхідності виконання відповідальними фахівцями наступних
обов”язків:

1. Начальнику відділу ведення обліку житла Пількіну В.А.:

а)  здійснити ретельний аналіз обліку осіб,  які  потребують поліпшення
житлових умов, з метою попередження порушення черговості при забезпеченні
житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх
числа,  перевірку  наявності  у  осіб  зазначеної  категорії  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, та подати в письмовому вигляді дану
інформацію  на  розгляд  комісії  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства
України;

б)   надати  в  письмовому  вигляді  на  розгляд  комісії  детальні  списки
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які
потребують поліпшення житлових умов;

в)  надати письмово на розгляд комісії додаткову інформацію про осіб з
числа   дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  у  яких  не
впорядковані  документи  (відсутня  інформація  про  місце  народження,
проживання,  інформація про місцезнаходження  тощо).

2.   Начальнику  управління  з  питань  захисту  прав  дітей  Тимоховській
Т.М.  здійснити  перевірку  наявності  у  дітей  статусу  дитини-сироти,  дитини,
позбавленої  батьківського  піклування,  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства України.

3.  Начальнику  юридичного  управління  Смаглюк  М.О.  організувати
надання спеціалістами управління юридичних консультацій під час реалізації
членами комісії  їхніх повноважень.
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ВИРІШИЛИ:

Визначити відповідальних фахівців та коло їх обов'язків.

ГОЛОСУВАЛИ:  за — 10, проти — 0, утримались — 0.

СЛУХАЛИ:
заступника начальника управління з питань праці та персоніфікованого обліку
Фортечної районної у місті Кропивницькому ради Бринзу М.А., який подав на
розгляд комісії пропозицію 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;

головного  спеціаліста  відділу  побутового  обслуговування  населення
Подільської районної у місті Кропивницькому ради Малину Н.Л., яка подала
на  розгляд  комісії  пропозицію  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.

ВИРІШИЛИ:  
Погодити пропозицію щодо спрямування субвенції на виплату грошової

компенсації за належні для отримання житлові приміщення з метою придбання
житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа.

ГОЛОСУВАЛИ: за — 10, проти — 0, утримались — 0.

СЛУХАЛИ:
начальника  управління  капітального  будівництва  Міської  ради  міста
Кропивницького  Білоконя  С.В.,  який  подав  на  розгляд  комісії  пропозицію
щодо спрямування  субвенції  у  2019  році  на  капітальний ремонт  по об'єкту
комунальної  власності:  капітальний  ремонт  житлового  будинку  за  адресою:
вул. Дружби, 48-б, смт Нове, м. Кропивницький, в якому функціонує дитячий
будинок сімейного типу Діордіц, у розмірі 780 тис.грн.
ВИРІШИЛИ:  

Погодити  пропозицію  щодо  спрямування  субвенції  у  2019  році на
капітальний  ремонт  по  об'єкту  комунальної  власності:  капітальний  ремонт
житлового  будинку за  адресою:  вул.  Дружби,  48-б,  смт  Нове,
м.  Кропивницький, в  якому  функціонує  дитячий  будинок  сімейного  типу
Діордіц, у розмірі 780 тис.грн.
ГОЛОСУВАЛИ: за — 10, проти — 0, утримались — 0.
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СЛУХАЛИ:
начальника  відділу  ведення  обліку  житла  Пількіна  В.А.,  який
повідомив, що ним здійснено ретельний аналіз  обліку осіб,  а саме -  85,  які
потребують поліпшення житлових умов, з метою  попередження порушення
черговості  при  забезпеченні  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа.

ВИРІШИЛИ:
Визначити кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов,  а саме — 85 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ: за — 10, проти — 0, утримались — 0.

СЛУХАЛИ:

заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Дзюбу  Н.Є,  яка  ознайомила  з  розрахунком  граничної  вартості  житла
(далі - ГВЖ) для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб
з їх  числа,  поданим Подільською районною у місті  Кропивницькому радою
листом  від  09.08.2019  року  №  798/01-32/04-1  “Про  надання  інформації”,
вирахуваного за формулою:
ГВЖ = (31 + (10 х Nі)) х Вг х Км.
Відповідно розрахунок ГВЖ на одну особу складає:
ГВЖ = 31 кв.метр х 10 071,0 грн. х 1,5 = 468 301,50 грн.

ВИРІШИЛИ:
Визначити орієнтовну потребу  на виплату грошової компенсації 85 особам, які
перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, у
сумі 39 805 627,  50 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: за — 10, проти — 0, утримались — 0.
                      
Члени комісії:

1. ДЗЮБА Наталія Євгеніївна

2. ТИМОХОВСЬКА  Тетяна  Миколаївна

3. ФОМЕНКО Таїсія  Володимирівна

4. БРИНЗА   Михайло Анатолійович       

5. ПІЛЬКІН Валерій Анатолійович

6. МАРТИНОВА   Ірина  Володимирівна

7. ПРОКОПОВА   Тетяна  Віталіївна

8. НАВРОЦЬКА Ірина Георгіївна
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9. МАЙСТРОВ Олександр Сергійович

10. ШВЕЦЬ Надія Володимирівна

Голова комісії                       ________________             Наталія ДЗЮБА
 

Секретар комісії                   ________________             Таїсія ФОМЕНКО       

                 


