
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 18 вересня  2020 року                            №  452

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  України  від  01  червня  2020  року
№ 515) “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 житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа”,  рішенням  Виконавчого  комітету
Міської  ради  міста  Кропивницького  від  24  липня  2020  року  №  317
“Про  утворення  комісії”,  Виконавчий  комітет  Міської  ради  міста
Кропивницького

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 10 вересня 2020 року
№ 2, що додається.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Оксана Муравська  35 83 33



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
18 вересня   2020 року  № 452

  ПРОТОКОЛ № 2
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                                                              10 вересня  2020 року

Присутні: Краснокутський  О.В.,  Тимоховська  Т.М.,  Муравська  О.В.,
Ганжук О.М.,  Настояща А.С.,  Навроцька І.Г.,  Прокопова Т.В.,  Пількін В.А.,
Солошенко Ю.О., Шишко О.В.

Відсутні: Дзюба  Н.Є.,  Бойко  С.В.,  Безродна  С.П.,  Волошина  А.В.,
Демішонкова І.В., Нагорна Т.Д., Сліпченко А.К.
   
Порядок денний:
       
         1. Про розгляд Витягу з протоколу засідання регіональної комісії з питань
формування  пропозицій  щодо  розподілу  у  2020  році  коштів  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 (далі- Регіональна
комісія) від 26 серпня 2020 року № 2.
        2. Про розгляд розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації  від  04  вересня  2020  року  № 587-р  “Про розподіл  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”.
         3. Про   розгляд   списку   осіб  з   числа   дітей-сиріт,   дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  сформованого Регіональною  комісією для  виплати
грошової  компенсації  за належні для отримання житлові приміщення з метою
придбання житла.  
                                                            
                                                                                                                                



2
1. СЛУХАЛИ:

директора Кропивницького міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Краснокутського О.В., який ознайомив з Витягом з протоколу
засідання Регіональної  комісії. 

2. СЛУХАЛИ:
завідувача сектору соціального захисту та енергоносіїв відділу доходів,

фінансів  галузей  виробничої  сфери  та  соціального  захисту  фінансового
управління Ганжук О.М. щодо виділення, відповідно до розпорядження голови
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  від  04  вересня  2020  року
№  587-р,  бюджету  міста  Кропивницького  коштів  на  загальну  суму
6409359,0  грн  для  виплати  грошової  компенсації  на  придбання  9  квартир
(гранична  вартість  однієї  квартири  -  512151,0  грн)  та  1800000,0  грн  на
придбання  житлового  будинку  для  функціонування  дитячого  будинку
сімейного типу.   оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

 З урахуванням внесених змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України  від 01 червня 2020 року № 515) “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” з 2020 року Регіональна комісія формує списки дітей в порядку
черговості,  у  зв'язку з чим відділу ведення обліку житла Міської ради міста
Кропивницького  необхідно  систематично  оновлювати  списки  дітей,  які
перебувають на квартирному обліку.

директора Кропивницького міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей  та  молоді  Краснокутського  О.В.,  який  наголосив,  що  відповідно  до
пункту 3 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,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року  № 877
(в  редакції  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  01  червня  2020  року
№  515), розпорядники  субвенції  за  місцевими  бюджетами  визначаються
рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.  ооооооооооооооОО

На  засіданні  сесії  Міської  ради  міста  Кропивницького  08  вересня
2020  року  було  внесено  зміни  до  міського  бюджету  стосовно  визначення
розпорядників  субвенції. ОООООООООООооооооооооооооооооооооооооощ

Окрім того, у  пункті  10  Положення  про  комісію  з питань  формування
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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,  затвердженого
рішенням  Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького
від  24 липня 2020 року № 317, зазначено, що саме управління  соціального
захисту населення Подільської та Фортечної районних у місті Кропивницькому
рад після отримання копії рішення Регіональної комісії про розподіл субвенції
між місцевими бюджетами за напрямами протягом трьох робочих днів з дати
отримання копії  такого рішення надсилають рекомендованим листом дитині
(визначеній  Регіональною  комісією  в  порядку  черговості)  за  місцем  її
проживання/перебування повідомлення про можливість отримання нею житла
за рахунок субвенції або призначення їй грошової компенсації із зазначенням
адреси,  за  якою  необхідно  звернутися,  та  строків  звернення.
Тому,  враховуючи  вищевикладене,  саме  управління  соціального  захисту
населення Подільської та Фортечної районних у місті Кропивницькому рад є
розпорядником  субвенції  місцевого  бюджету  на   2020  рік  для  виплати
грошової  компенсації за належні для отримання житлові приміщення для осіб
з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.  

3. СЛУХАЛИ:
начальника відділу ведення обліку житла Пількіна В.А., який ознайомив

зі  списком  осіб  з  числа  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  сформованим  Регіональною  комісією,  для  виплати  грошової
компенсації за належні для отримання житлові приміщення з метою придбання
житла:

1. Д**** М*** В****, **** р.н.
2. П*** В*** М***, **** р.н.
3. Б*** О*** О***, *** р.н
4. К*** Ю*** В***, ***р.н.
5. С*** С*** М***, *** р.н.
6. Є*** Д*** О***, *** р.н.
7. Т*** А*** К***, *** р.н. 
8. Д*** М*** О***, **** р.н.
9. К*** Є*** М***, **** р.н.

 Разом з тим, повідомив про осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  документи  яких  станом  на  10  вересня  2020  року
невпорядковані,  які  втратили  право  перебувати  на  квартирному  обліку  за
місцем проживання або з інших причин, а саме:
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Д******  М******  В****,  ********  р.н.,  проживає  у

смт  Голованівську,  забезпечений  житлом  на  праві  власності  (підготовлено
проєкт рішення про зняття його з квартирного обліку);оооооооооооооооооооо

П****  В****  М******,  ******  р.н.,  потребує  реєстрації  місця
проживання в м. Кропивницькому (зареєстрована в м. Світловодську);

Б**********  О*******  О******,  ********  р.н.,  потребує  реєстрації
місця проживання в  м. Кропивницькому (зареєстрований в м. Новомиргороді);

С*******  С********  М******,  ********  р.н.,  не  поновила
документи, місце знаходження її невідомо, засоби зв'язку з нею відсутні;

Т*****  А******  К*****,  ****  р.н.,  потребує  реєстрації  в
м. Кропивницькому (зареєстрований в Київській обл.);

Д****  М*****  О*******,  ********   р.н.,  потребує  реєстрації  в
м. Кропивницькому ( зареєстрований в с. Івано-Благодатне);

К****  Є****  М******,  ******  р.н.,  на  теперішній  час  перебуває
за межами України (Республіка Польща).

Питання  щодо  тимчасової  реєстрації   місця  проживання  осіб  з  числа
дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування:  ооооооооооооооо
1. П**** В**** М****
2. Б**** О***** О*****                                                                  
3. Т**** А***** К*****
4. Д***** М****** О****
погоджено з директором Кропивницького міського соціального гуртожитку для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Міської ради міста
Кропивницького.  З  зазначеними  особами  в  телефонному  режимі  проведено
бесіду  щодо  необхідності  протягом  двох  тижнів  з'явитися  до  міста
Кропивницького  та  зареєструватися  за  місцем  знаходження  соціального
гуртожитку по вулиці Олени Теліги, 75-г. 

ВИРІШИЛИ:
1.  Взяти  до  відома  інформацію  директора  Кропивницького  міського

центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  Краснокутського  О.В.,
завідувача  сектору  соціального  захисту  та  енергоносіїв  відділу  доходів,
фінансів  галузей  виробничої  сфери  та  соціального  захисту  фінансового
управління  Ганжук  О.М., начальника  відділу  ведення  обліку  житла
Пількіна  В.А.   оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

2.  Офіційне  листування  з  особами,  зазначеними  у  списку,  вести  за
зареєстрованою  адресою  місця  проживання  особи.  ОООООООООООООО

3.   До  розгляду  питання  щодо  зняття   Д********  М******  В*****,
***  р.н.,  з  квартирного  обліку  повернутися  після  прийняття  Виконавчим
комітетом Міської ради міста Кропивницького відповідного рішення. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -10, проти - 0, утримались - 0.   

Члени комісії: 

1. Тимоховська Т.М.

2. Ганжук О.М.

3. Настояща А.С.

4. Навроцька І.Г.

5. Прокопова Т.В.

6. Пількін В.А.

7. Солошенко Ю.О.

8. Шишко О.М.

Перший заступник 
голови комісії                       ________________         Олег Краснокутський
 

Секретар комісії                   ________________        Оксана Муравська            


