
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від  10 вересня  2019 року                                   №  510

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 03 вересня 2019 року № 2,
що додається.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Таїсія Фоменко 22 24 18



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
10 вересня  2019 року  № 510

  ПРОТОКОЛ № 2

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                                                                                  03.09.2019 р.

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

Відсутні:  Сліпченко А.К.

Запрошені: Шишко О.М.
   
Порядок денний:
       

1.  Про розгляд рішення обласної комісії  з питань прийняття рішень щодо
розподілу  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 30.08.2019 року.

2.  Про  затвердження  списку  осіб  з  числа  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  які  потребують  поліпшення  житлових  умов  та
перебувають  на  квартирному  обліку  у  відділі  ведення  обліку  житла  Міської
ради  міста  Кропивницького,  для виплати грошової  компенсації  за  належні  для
отримання житлові приміщення з метою придбання житла.

СЛУХАЛИ:
заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Дзюбу  Н.Є.,  яка  ознайомила  з  рішенням  обласної  комісії  з  питань  прийняття
рішень  щодо  розподілу  у  2019  році  коштів  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим    бюджетам    на   проектні,    будівельно-ремонтні   роботи,   придбання 
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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,  згідно  з  яким  місту  Кропивницькому
виділено  кошти  у  сумі  2  507  755  грн.   для  виплати  грошової  компенсації  на
придбання 5 квартир. Гранична вартість однієї квартири - 468 301, 50 грн.

СЛУХАЛИ:
начальника  відділу  ведення  обліку  житла  Пількіна  В.А.,  який  ознайомив  зі
списком  та  документами  осіб  з  числа  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  згідно  з  черговістю  перебування  їх  на  квартирному
обліку  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького,  що
мають  впорядковані  документи,  та  запропонував  затвердити  даний  список  для
виплати грошової компенсації  за належні для отримання житлові приміщення з
метою придбання житла:

1. Б* К* Ю*, * р.н.
2. Ш* А* О*, * р.н.
3. С*А* А*, * р.н.
4. П* А* В*, * р.н.
5. П* Р* В*, * р.н.

У  разі,  якщо  Ш* А* О*,  яка  на  даний  час  перебуває
за  межами України та  у  списку  значиться  за  другим номером,  або  будь-яка  із
перших  п'яти  осіб  особисто  не  надасть  заяву  щодо  отримання  грошової
компенсації  за  належне  для  отримання  житлове  приміщення,  наступною  у
списку буде рахуватися Г* В* С*, * р.н. 

Разом з  тим,  повідомив  про  осіб  з  числа  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  документи  яких  станом  на  02.09.2019  року  не
впорядковані,  які  втратили право  перебувати  на  квартирному обліку  за  місцем
проживання або з інших причин, а саме:
-  Д* М* В*,  * р.н.  -  не  поновив  документи,
місце знаходження його невідомо, засоби зв'язку з ним відсутні;
- К* А* О*, * р.н. - проживає у Олександрійському районі, забезпечений житлом
на праві власності за кошти благодійників;
- М* А* А*, * р.н., М* В* М*, * р.н. - визнані інвалідами дитинства, перебувають
у Новомиргородському психоневрологічному інтернаті  та потребують постійної
сторонньої  допомоги  (підготовлено  проект  рішення  виконкому  про  зняття  з
квартирного обліку);
- К* Б* В*, * р.н. - втратив статус у зв'язку з усиновленням (підготовлено проект
рішення виконкому про зняття з     квартирного обліку);
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-  Г* А* Л*,  * р.н.  -  помер  17.02.2017  р.н.
(підготовлено проект рішення виконкому про зняття з квартирного обліку).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропонований список осіб з числа дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  для  виплати  грошової  компенсації  за  належні  для
отримання житлові приміщення з метою придбання житла, а саме:
1. Б* К* Ю*, * р.н.
2. Ш* А* О*, * р.н.
3. С* А* А*, * р.н.
4. П* А* В*, * р.н.
5. П* Р* В*, * р.н.
6.  Г*  В*  С*,  *  р.н.  -  у  разі,  якщо  будь-яка  із
перших  п'яти  осіб  особисто  не  надасть  заяву  щодо  отримання  грошової
компенсації за належне для отримання житлове приміщення з метою придбання
житла.

ГОЛОСУВАЛИ: за — 12, проти — 0, утримались — 0.

                      Члени комісії:

1. ТИМОХОВСЬКА  Тетяна  Миколаївна
2. БРИНЗА   Михайло Анатолійович       
3. ПІЛЬКІН Валерій Анатолійович
4. МАРТИНОВА   Ірина  Володимирівна
5. ПРОКОПОВА   Тетяна  Віталіївна
6. НАВРОЦЬКА Ірина Георгіївна
7. МАЙСТРОВ Олександр Сергійович
8. ШВЕЦЬ Надія Володимирівна
9. ДЕМІШОНКОВА Ірина Валентинівна
10. ГРИГОРАШ Валентина Миколаївна

Голова комісії                       ________________              Наталія ДЗЮБА
 

Секретар комісії                   ________________             Таїсія ФОМЕНКО        


