
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 10 листопада   2020 року                                                           № 588

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 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 04 листопада 2020 року
№ 4, що додається.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Оксана Муравська  35 83 33



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
10 листопада  2020 року № 588

  ПРОТОКОЛ № 4
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                                                              04 листопада 2020 року

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

Відсутні: Дзюба  Н.Є.,  Безродна  С.П.,  Волошина  А.В.,  Настояща  А.С.,
Навроцька І.Г., Сліпченко А.К., Шишко О.М.

Порядок денний:

    1.  Про  включення  особи  з  числа  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  К********   Д*****  С***,  ******   р.н.,  до  списку  дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають
на  квартирному  обліку,  для  виплати  грошової  компенсації  за  належні  для
отримання житлові приміщення.
       2. Про зміну прізвища особи з  числа дітей, позбавлених батьківського
піклування,  П****  В***  М****,  ****  р.н.,  з  “П****”  на
“Д*****”.

3.  Про погодження  об'єктів,  які  запропоновані для придбання з метою
функціонування дитячого будинку сімейного типу (далі - ДБСТ).
    4.  Про  зменшення  обсягу  потреби  у  коштах  субвенції  у  зв'язку із
виключенням  зі  списку  осіб  з  числа  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування,  для виплати грошової  компенсації  за  належні  для
отримання  житлові  приміщення  Д****  М****  В*****,
****** р.н.  

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   з   питань   формування   пропозицій     щодо
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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 15 жовтня 2020 року № 4 щодо включення особи
з  числа  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  К****  Д****
С*****,  *****  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 належні для отримання житлові 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  Фортечної районної у місті
Кропивницькому  ради  повідомити  рекомендованим  листом  особу  з  числа
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  К***  Д***  С***,
**** р.н., про призначення їй 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**** Д***** С******, ********р.н.

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

2. СЛУХАЛИ:
начальника відділу ведення обліку житла Пількіна В.А., який повідомив,

що  відповідно  до  рішення  Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста
Кропивницького  “Про  внесення  змін  до  квартирної  справи  П*******”
від  02  листопада  2020  року  №  579,  до  квартирної  справи  П****В***
М****,  *******р.н.,  внесено  зміни,  а  саме  змінено  прізвище  з
“П******” на “Д******”.

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацію начальника відділу ведення обліку житла
Пількіна В.А.

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

3. СЛУХАЛИ:
головного  спеціаліста  відділу  забезпечення  та  контролю  управління

з питань  захисту  прав  дітей Муравську О.В., яка   ознайомила  з документами
на житлові будинки, які запропоновані для придбання з метою функціонування
ДБСТ:           

– місто Кропивницький, проїзд Є**** Б*****, ***.
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Власником  будинку  гр.  Ч*****  надано  не  в  повному  обсязі
документи на житловий будинок. Будинок придатний для проживання за умови
проведення ремонтних робіт. 

ВИРІШИЛИ: 

Відхилити  пропозицію  щодо  придбання  будинку  за  адресою:
місто Кропивницький, проїзд Є**** Б*****, *****.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 , проти - 0,  утримались - 0;   

– місто Кропивницький, смт****, вулиця Д******, ****.

ВИРІШИЛИ: 

Погодити  придбання  у  власність  територіальної  громади  міста
Кропивницького для забезпечення функціонування  ДБСТ житловий будинок з
надвірними спорудами та земельну ділянку за адресою: місто Кропивницький,
смт  Н****,  вулиця  Д****,  ****,  вартістю 2248000,0  грн  (яка  складається  з
1745651,0 грн - кошти субвенції з державного бюджету та 502349,0 грн - кошти
міського  бюджету,  які  складаються  з  20%  співфінансування  та  вартості
8,1 кв.м, що перевищують норми, визначені 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, 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) .

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

 4. СЛУХАЛИ:

       заступника начальника відділу з  питань праці  та  соціально-трудових
відносин  управління  соціального  захисту  населення  виконавчого  комітету
Фортечної  районної  у  місті  Кропивницькому  ради  Солошенко  Ю.О.  щодо
зменшення  обсягу  потреби  в  коштах  субвенції  у  зв'язку із  виключенням  зі
списку осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
для  виплати  грошової  компенсації  за  належні  для  отримання  житлові
приміщення Д****** М****** В******, ******* р.н.  

ВИРІШИЛИ: 

           Зменшити обсяг потреби в коштах субвенції у сумі 512000,0 грн.

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

Члени комісії: 

     1. Тимоховська Т.М.
2. Бойко С.В.
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3. Ганжук О.М.
4. Демішонкова І.В.
5. Нагорна Т.Д.
6. Пількін В.А.
7. Прокопова Т.В.
8. Солошенко Ю.О.

Перший заступник 
голови комісії                       ________________         Олег Краснокутський

Секретар комісії                   ________________        Оксана Муравська          


