
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 21 грудня 2020 року                                                                   № 671

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 забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа”, рішенням виконавчого
комітету міської ради від 24 липня 2020 року № 317 “Про утворення комісії”,
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  14 грудня  2020 року
№ 5, що додається.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Оксана Муравська  35 83 33



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради 
21 грудня  2020 року  № 671

  ПРОТОКОЛ № 5
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                                                                  14 грудня 2020 року

Присутні: Краснокутський  О.В.,  Тимоховська  Т.М.,  Демішонкова  І.В.,
Муравська О.В., Нагорна Т.Д.,  Настояща А.С., Навроцька І.Г., Пількін В.А.,
Сліпченко А.К.  

Відсутні: Дзюба  Н.Є.,  Безродна  С.П.,  Бойко  С.В.,  Волошина  А.В.,
Ганжук О.М., Прокопова Т.В.,  Шишко О.М.

Запрошені: Французан М.В., Соловйова С.М.

Порядок денний:

1.  Про  розгляд  подання  управління  соціального  захисту  населення
виконавчого  комітету  Фортечної  районної  у  місті  Кропивницькому  ради
від 14 грудня 2020 року № 6787/11-17 щодо надання дозволу на перерахування
коштів  із  спеціального  рахунка  особи  з  числа  дітей-сиріт   С***  С***
М***,  ****  р.н.,  за  договором  купівлі-продажу  від  11  грудня  2020
року  №  1624,  на  придбання  житлового  будинку  та  земельної  ділянки  за
адресою:  К****  область,  Н****  район,  місто  Н****,
вулиця З***К***, ***. 
    2.  Про  включення  особи  з  числа  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  К***М***  О****,  ****  р.н.,  до  списку  дітей-
сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа,  які
перебувають  на  квартирному  обліку,  для  виплати  грошової  компенсації  за
належне для отримання житлове приміщення. 

1.   СЛУХАЛИ:

начальника  відділу  з  питань  праці  та  соціально-трудових  відносин
управління  соціального  захисту  населення   виконавчого  комітету  Фортечної
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районної  у  місті  Кропивницькому  ради  Французан  М.В.,  яка  ознайомила  з
поданням  управління  соціального  захисту  населення  виконавчого  комітету
Фортечної  районної  у  місті  Кропивницькому  ради  від  14  грудня  2020  року
№ 6787/11-17 щодо надання дозволу на перерахування коштів із спеціального
рахунка  особи  з  числа  дітей-сиріт  С***  С***  М***,
****  р.н.,  за  договором  купівлі-продажу  від  11  грудня  2020  №  1624,  на
придбання  житлового  будинку  та  земельної  ділянки  за  адресою:
К***  область,  Н***  район,  місто  Н***,  вулиця
З***  К****, 40. Вартість об'єкта становить  360 000,00 грн.

Відповідно  до  звіту  про  проведення  незалежної  оцінки  будинку  за
вищезазначеною адресою від 24 листопада 2020 року, стан житла задовільний. 

Згідно з актом обстеження від 19 листопада № 1, складеним місцевою
комісією,  утвореною  відповідно  до  рішення  виконавчого  комітету
Новоукраїнської міської ради від 21 липня 2020 року № 102, в будинку наявні
електро-  та  водопостачання,  встановлений  твердопаливний  котел.   Будинок
придатний для проживання.

С****  С.М.  має  статус  особи   з   числа   дітей-сиріт  на   підставі
рішення виконавчого комітету  міської ради від 09 липня 2013 року № 395.
Перебуває  на  обліку  громадян,  що потребують  поліпшення житлових умов,
за  місцем  проживання  при  виконавчому  комітеті  міської  ради
з 12 березня 2014 року згідно з рішенням виконачого комітету міської ради
від 08 квітня 2014 року № 181. Інвалідності не має. Зареєстрована за адресою:
місто  К***,  вулиця  О***  Т***,  ****.  Фактично  проживає  за
адресою:  К***  область,  Н***  район,  місто  Н***,
вулиця П***, ***. 

Міською  радою  житловим  приміщенням  в  будинках,  що  належать  до
комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького,
не  забезпечувалась.  За  кошти державного бюджету  забезпечується вперше.  

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, не має зареєстрованого права власності на житло. 

ВИРІШИЛИ:

Погодити  подання  управління  соціального  захисту  населення
виконавчого  комітету  Фортечної  районної  у  місті  Кропивницькому  ради
від 14 грудня 2020 року № 6787/11-17 щодо надання дозволу на перерахування
коштів  із  спеціального  рахунка  С***  С***  М***,
****  р.н.,  за  договором  купівлі-продажу  від  11  грудня  2020  р.  № 1624,  на
придбання  житлового  будинку  та  земельної  ділянки  за  адресою:
К****  область,  Н***  район,  місто  Н****,  вулиця
З***К****, ***.  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 8, проти - 0, утримались — 1 (Тимоховська Т.М.).   
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2  . 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   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 від 23 листопада 2020 року № 5 щодо включення
особи  з  числа  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  К***  М****
О****,  ****  р.н.,  до  регіонального  списку  дітей-сиріт, дітей,
позбавлених   батьківського   піклування,   осіб   з  їх числа, які перебувають на
обліку  громадян,  що  потребують  поліпшення  житлових  умов,  на  виплату
грошової компенсації за належне для отримання житлове приміщення. 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти  до  відома  інформацію  директора  Кропивницького  міського
центру соціальних  служб для сім'ї, дітей та молоді  Краснокутського О.В. 

Управлінню  соціального  захисту  населення  виконавчого  комітету
Фортечної районної у місті Кропивницькому ради повідомити рекомендованим
листом  особу  з  числа  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  К***
М****  О*****,  ****  р.н.,  про призначення  йому  грошової
компенсації за належне для отримання житлове приміщення.

Кропивницькому міському центру соціальних служб для  сім'ї,  дітей та
молоді  здійснити  соціальний  супровід  особи  з  числа  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, К*** М**** О*****, ***** р.н.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 9, проти - 0, утримались - 0.   

Члени комісії: 

1. Тимоховська Т.М.
2. Демішонкова І.В., 
3. Нагорна Т.Д., 
4. Настояща А.С., 
5. Навроцька І.Г.
6. Пількін В.А., 
7. Сліпченко А.К.  

Перший заступник 
голови комісії                       ________________         Олег Краснокутський

Секретар комісії                   ________________        Оксана Муравська          


