
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “28” травня  2021 року                                                                                   № 338

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
“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”  (зі  змінами),
рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 липня 2020 року № 317
“Про  утворення  комісії”  (зі  змінами),  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 27 травня 2021 року
№ 5, що додається.

Міський голова                       Андрій РАЙКОВИЧ

Лідія Маган 35 83 33



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької  міської ради 
“28”  травня 2021 року № 338

  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                                                             27  травня  2021 року

Присутні: Краснокутський О.В., Тимоховська Т.М.,  Безродна С.П., 
         Демішонкова І.В.,  Коваль О.А., Ксеніч В.М., Маган Л.І., 

                Навроцька І.Г., Настояща А.С., Петрова О.С.  
                             

Відсутні:   Колодяжний С.О., Волошина А.В.,  Нагорна Т.Д., Прокопова Т.В.,  
         Пількін В.А., Шишко О.М.             

Запрошені:  К*** М.О., К*** Д.С.

Порядок денний:

1.  Про  розгляд  подання  департаменту  соціальної  політики
Кропивницької міської ради від 26 травня  2021 року  № 551 щодо надання
дозволу на перерахування коштів із спеціального рахунка особи з числа дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  К***  М***  О***,
**.**.****  року  народження,  за  договором  купівлі-продажу  від  **  травня
2021 року № ***,  на  придбання квартири за  адресою:  м.  Кропивницький,
проспект П***, **, корпус *, квартира **.  

2.  Про  розгляд  подання  департаменту  соціальної  політики
Кропивницької міської ради від 26 травня 2021 року  № 559 щодо погодження
придбання  житлового  об'єкта  -  квартири  за  адресою:  м.  Кропивницький,
вулиця  Г*,  ***,  квартира  **,  для  забезпечення  житлом  особи  з  числа
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  К***  Д***  С***,
**.**.**** року народження.  

1.   СЛУХАЛИ:

заступника  начальника  відділу  персоніфікованого  обліку  та  пільг
управління соціального захисту населення Фортечного району департаменту
соціальної політики Кропивницької міської ради Коваль О.А., яка ознайомила
з  поданням  департаменту соціальної  політики Кропивницької  міської  ради
від  26 травня 2021 року № 551 щодо   надання дозволу  на  перерахування
коштів  із  спеціального  рахунка  особи  з  числа  дітей,  позбавлених
батьківського        піклування,  К***      М***      О****,           **.**.**** року
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народження, за договором купівлі-продажу від ** травня 2021 року № ***, на
придбання  квартири  за  адресою:  м.  Кропивницький,   проспект  П*****,
будинок **, корпус *, квартира **.

Вартість квартири відповідно до звіту про оцінку майна КМ180321-004
становить 512 151,00 грн.

К***  М***  О***  має  статус  особи  з  числа  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  на  підставі  рішення  виконавчого
комітету  міської ради від 10 серпня 2009 року № 942. Перебуває на обліку
громадян,  що  потребують  поліпшення  житлових  умов,  при  виконавчому
комітеті міської ради, з 19 вересня 2014 року згідно з рішенням виконавчого
комітету міської ради від 13 листопада 2014 року № 536.  Зареєстрований за
адресою: місто Кропивницький, вулиця О** Т**, **. 

За  кошти  державного  бюджету  забезпечується  вперше.  Згідно  з
інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, не має
зареєстрованого права власності на житло;

К***  М***,  який  повідомив,  що  квартира,  яка  знаходиться  за
адресою:  м.  Кропивницький,  проспект  П***,  **,  корпус  **,
квартира  **,  йому подобається,  тому він  просить  погодити перерахування
коштів для придбання даної квартири на його ім'я, про що також зазначив у
своїй заяві.  

ВИРІШИЛИ: Надати  дозвіл  на  перерахування  коштів  із  спеціального
рахунка  особи  з  числа  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  К***
М***  О*****,  **.**.**** року  народження,  за  договором  купівлі-
продажу від ** травня 2021 року № ***, на придбання квартири за адресою:
місто  Кропивницький,  проспект  П***,  **,  корпус  *,  квартира  **,  за
поданням департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради від
26 травня 2021 року  № 551.
ГОЛОСУВАЛИ: за -  10, проти -  0, утримались - 0  

2. СЛУХАЛИ:

заступника  начальника  відділу  персоніфікованого  обліку  та  пільг
управління соціального захисту населення Фортечного району департаменту
соціальної політики Кропивницької міської ради Коваль О.А., яка ознайомила
з  поданням  департаменту соціальної  політики Кропивницької  міської  ради
від 26 травня 2021 року № 559 щодо погодження придбання житла для особи
з  числа  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  К***  Д***
С***  та  документами,  які  відповідають вимогам  п.  20  Порядку  та  умов
надання у 2020 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,  та
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  осіб  з  їх  числа,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів
України від 15 листопада 2017 року № 877 (далі - Порядок та умови).

Житловий об'єкт, який планується придбавати для особи з числа дітей,
позбавлених       батьківського        піклування,        К***      Д****     С******,
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**.**.**** року народження, знаходиться за адресою:  місто Кропивницький,
вулиця Г****, ***, квартира **.

Згідно з актом обстеження від 26 травня 2021 року № 17, складеним
комісією 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, утвореною відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради
від  24  липня  2020  року  №  317  “Про  утворення  комісії”  (зі  змінами),  в
квартирі є централізоване опалення, наявні газо-, електро-, водопостачання,
водовідведення. Квартира придатна для проживання.

Також Коваль О.А. зазначила, що вартість даної квартири відповідно до
звіту про оцінку майна  № 466/21 становить 521 633,00 грн, що перевищує
граничну  вартість,  обчислену  відповідно  до  п.  14  Порядку  та  умов
(512  151,00  грн).  К***  Д****  поповнено  спеціальний  рахунок  коштами
в сумі 9482,00 грн, що підтверджується випискою з рахунків в національній
валюті від 27 травня 2021 року;

К***  Д****,  яка  повідомила,  що  квартира  їй  подобається,  різницю
у коштах між граничною вартістю та вартістю, за яку продається квартира,
нею  внесено  на  спеціальний  рахунок,  тому  вона  просить  погодити
придбання,  а  в  подольшому  і  перерахування  коштів  для  придбання  даної
квартири, про що зазначила в своїй заяві.  

ВИРІШИЛИ:
Погодити  придбання житлового  об'єкта-квартири  за  адресою:

місто  Кропивницький,  вулиця  Г****,  ***,  квартира  **,  яку  планується
придбати  для  забезпечення  житлом  особи  з  числа  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,   К****  Д***  С*******,  **.**.**** року
народження.
ГОЛОСУВАЛИ: за -  10, проти - 0, утримались - 0        

Члени комісії:

1. Тимоховська Т.М.
2. Безродна С.П.
3. Демішонкова І.В.
4. Коваль О.А.
5. Ксеніч В.М.
6. Навроцька І.Г.
7. Настояща А.С.
8. Петрова О.С. 

Перший заступник 
голови комісії                          ________________        Олег Краснокутський

Секретар комісії                     ________________        Лідія  Маган             


