
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від " ___ "  __________  2020 року  №  _____

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 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 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 24 липня 2020 року № 1, що додається.

Заступник  міського голови  
з питань діяльності 
виконавчих органів ради                                                     Олександр  МОСІН

Оксана Муравська  35 83 33



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“___”  __________  2020  року  № ____

 

 ПРОТОКОЛ № 1
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                                                                           24.07.2020 р.

Присутні: Краснокутський  О.В.,  Тимоховська  Т.М.,  Муравська  О.В.,
Бойко С.В.,  Безродна С.П.,  Волошина А.В.,  Ганжук О.М.,  Демішонкова І.В.,
Нагорна Т.Д.,  Прокопова Т.В., Пількін В.А., Солошенко Ю.О.

Відсутні:  Дзюба  Н.Є.,  Навроцька  І.Г.,  Настояща  А.С.,  Сліпченко  А.К.,
Шишко О.М.
   
Порядок денний:
       

1. Про визначення відповідальних фахівців та кола їх обов'язків.
2   Про затвердження  загального  списку  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених

батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа,  у  тому  числі  діти,  які  досягли
23-річного віку, що потребують поліпшення житлових умов та перебувають на
квартирному  обліку  у  відділі  ведення  обліку  житла  Міської  ради  міста
Кропивницького,  поданого  начальником  відділу  ведення  обліку  житла
Пількіним В.А. 

3.   Про розгляд пропозицій щодо спрямування та обсягу субвенції.

1. СЛУХАЛИ:

директора Кропивницького міського центру соціальних служб для сім”ї, дітей
та молоді, який керуючись Порядком та умовами 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, забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей,
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позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа,  затверджений
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  15  листопада  2017  року  № 877
(зі  змінами), враховуючи протокол   селекторної  наради  з  питань  організації
роботи щодо використання 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  09  липня  2020  року   №  2,
запропонував визначити відповідальних фахівців та кола їх питань:

1. Начальник відділу ведення обліку житла Пількін В.А.:

а) здійснення ретельного аналізу 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,  перевірки  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;

б)   надання  письмової  інформації  про  осіб  з  числа  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  у  яких  не  впорядковані  документи
(відсутня  інформація  про  місце  народження,  проживання,   інформація  про
місцезнаходження, перебування на квартирному обліку в іншому населеному
пункті,  надання  дитині  житлового  приміщення  раніше,  подання  дитиною
недостовірних відомостей  тощо).

2.  Начальнику управління з питань захисту прав дітей Тимоховській Т.М.
перевірити:

а)    правильність написання анкетних даних дітей; 

б)  наявність  у  дітей  правового  статусу  дитини-сироти,  дитини,
позбавленої  батьківського  піклування,  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства України (із зазначенням рішення, яким було встановлено статус
дитині);

в)   визначення  розрахунку  відповідно  до  інформації  Подільської  та
Фортечної у місті Кропивницькому рад граничної вартості житла для дітей та
обсяг грошової компенсації.

3.  Начальнику  юридичного  управління  Смаглюк  М.О.  організувати
надання  спеціалістами  управління  юридичного  супроводу  під  час  реалізації
членами комісії  їхніх повноважень.

ВИРІШИЛИ:

Визначити відповідальних фахівців та коло їх обов'язків.

ГОЛОСУВАЛИ:  за - 12, проти - 0, утримались - 0.
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2. СЛУХАЛИ:

начальника відділу ведення обліку житла Пількіна В.А., який повідомив, що
ним  здійснено  ретельний  аналіз  обліку  осіб,  які   потребують  поліпшення
житлових умов,  та надав список, відповідно до якого 76 осіб з  числа дітей-
сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  (із  них  9  дітей  з
інвалідністю) потребують поліпшення житлових умов;

начальника служби у справах дітей управління з питань захисту прав дітей
Міської ради міста Кропивницького Бойка С.В., який повідомив, що завідувач
сектору опіки,  піклування та  усиновлення управління з  питань захисту прав
дітей Міської ради міста Кропивницького Носаль С.А. опрацювала зазначені
списки на правильність написання анкетних даних дітей та наявність у дітей
правового  статусу  дитини-сироти,  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування,  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  (із
зазначенням рішення, яким було встановлено статус дитині).

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити список, що додається.

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

3. СЛУХАЛИ:

начальника  служби у  справах  дітей  управління  з  питань  захисту  прав  дітей
Міської ради міста Кропивницького Бойка С.В., який подав на розгляд комісії
пропозиції  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  відповідно  до  списку,  поданого  відділом  ведення
обліку  житла  Міської  ради  міста  Кропивницького,  та  враховуючи  заяву
гр.  Х******** Ю*М* щодо бажання створити  ДБСТ та  взяти  на  виховання
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови придбання
житлового будинку та земельної ділянки вартістю 2 250 000,00 грн.

У  місті  Кропивницькому  з  2011  року  функціонує  прийомна  сім'я
Х********  Ю*********  М*****  та  Х*******  А******  М*******,  які
мешкають по вул. Н*. 

Подружжя має трьох власних  дітей:
Х*** Р*** А***, *** року народження;
Х*** А*** А***, *** року народження;
Х***  О*** А***, *** року народження,                                                          

та 2 прийомні дитини:
Х*********  (А*********)  В********  А*******,  ******року

народження;
А**** Д**** О*****, ******року народження.
Родина позитивно характеризується та має гарний виховний потенціал,

додержується родинних цінностей та сімейних традицій. 
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Враховуючи той факт, що у місті Кропивницькому 43 дитини перебуває у
закладах  інституційного  догляду,  для  реалізації  державної  політики,
спрямованої  на  скорочення  закладів  інституційного  догляду  та  розвиток
сімейних  форм  виховання,  територіальній  громаді  міста  вкрай  необхідне
придбання будинку та створення дитячого будинку сімейного типу. 

Відповідно до формул,  визначених Порядком,  гранична вартість житла
(далі- ГВЖ) для дитини без інвалідності складає:

ГВЖ = 31 х 11 014,0 грн. х 1,5 = 512 151,0 грн.

-  гранична вартість житла для  дитини з інвалідністю складає:

ГВЖ = (31+10 х1) х11014,0 грн. Х1,5=677 361,0 грн.

Гранична вартість житла для ДБСТ без дітей з інвалідністю складає:

ГВЖ =(21х12+10) х11014,0 грн х 1,5 = 4 328 502, 0 грн.

Гранична  вартість  житла  для  ДБСТ  з  однією  дитиною  з  інвалідністю
складає: ГВЖ =(21х12+10 +(10х1)) х11014,0 грн х 1,5 = 4 493 712, 0 грн

Потреба  для  придбання  житлового  будинку  та  земельної  ділянки  для
ДБСТ  складає  2  250  000  грн,  з  яких  співфінансування  з  міського  бюджету
складає 20% - 450 000 грн

ВИРІШИЛИ:  

1.  Взяти  до  уваги  інформацію  начальника  служби  у  справах  дітей
управління з  питань захисту  прав  дітей Міської  ради  міста  Кропивницького
Бойка С.В.

2. Погодити пропозиції щодо спрямування та обсягу субвенції на виплату
грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

3. Погодити  придбання житлового будинку для функціювання ДБСТ у
сумі    2  250  000  грн,   з    яких     співфінансування  з   міського  бюджету
складає 20%  - 450 000 грн.

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

           Члени комісії:

1. Тимоховська Т.М.

2. Бойко С.В.

3. Безродна С.П.
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4. Волошина А.А. 

5. Ганжук О.М.

6. Демішонкова  І.В.

7. Нагорна Т.Д.

8. Прокопова Т.В.

9. Пількін В.А.

10.Солошенко Ю.О.

Перший заступник
 голови комісії                       ________________      Олег Краснокутський
 

Секретар комісії                   ________________         Оксана Муравська       

                 


