
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “09” листопада  2021 року                                                                         № 751

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 29 жовтня 2021 року
№ 15, що додається.

Міський голова                       Андрій РАЙКОВИЧ

Лідія Маган 35 83 33



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької  міської ради 
“09” листопада 2021 року № 751

  ПРОТОКОЛ № 15
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                                                                 29 жовтня  2021 року

Присутні:  Колодяжний С.О., Краснокутський О.В., Тимоховська Т.М.,  
Безродна С.П., Коваль О.А., Ксеніч В.М., Маган Л.І.,                
Навроцька І.Г., Нагорна Т.Д., Настояща А.С., Петрова О.С.      

Відсутні:    Волошина А.В., Демішонкова І.В., Пількін В.А., Прокопова Т.В.,
Шишко О.М. 

Запрошені: Д** М.О.

Порядок денний:

Про розгляд подання департаменту соціальної політики Кропивницької
міської  ради від  25 жовтня  2021  року  № 2675 щодо  надання  дозволу  на
перерахування  коштів  із  спеціального  рахунка  особи  з  числа  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  Д*  М*  О*,
** ****** **** року народження, за договором купівлі-продажу квартири від
**  ******  ****  року  №  ****,  на  придбання  квартири  за  адресою:
Чернігівська  область,  Козелецький  район,  смт  К*****,  вулиця  С*****,
будинок **, квартира **.  

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 25 жовтня 2021 року № 2675 щодо надання дозволу на перерахування
коштів  із  спеціального  рахунка  особи  з  числа  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  Д****  М***  О*****,  **  ******
**** року народження, за договором купівлі-продажу квартири від ** ******
**** року № ****, на придбання квартири за адресою: Чернігівська область,
Козелецький  район,  смт  К***,  вулиця  С***,  будинок  **,
квартира **.   
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Д*  (Б*)  М*  О* має  статус  особи  з  числа
дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  на  підставі  рішення
виконавчого комітету міської ради від 27 січня 2009 року № 94. Перебуває на
обліку    громадян,    що     потребують    поліпшення    житлових    умов,   при
виконавчому комітеті міської ради  з 19 травня 2014 року згідно з рішенням
виконавчого  комітету  міської  ради  від  18  червня  2014  року  №  287.  

Зареєстрований  за  адресою:  місто  Кропивницький,  вулиця  О*
Т*, 75-г. 

Згідно  з  актом  обстеження  технічного  стану  житлового  приміщення
(будинку,  квартири)  від 02 липня 2021 року № 3, складеним комісією,  що
утворена відповідно до розпорядження голови Козелецької селищної ради від
05 липня 2020 року № 187 (у редакції  розпорядження голови Козелецької
селищної ради від 13 квітня 2021 року № 122), за даною адресою двокімнатна
квартира,  розміщена  на  п'ятому  поверсі  п'ятиповерхового  будинку,
має 50,5 кв.м загальної  площі та 29,5 кв.м житлової  площі (одна житлова
кімната - 16,8 кв.м, друга житлова кімната - 12,7 кв.м, кухня - 7,5 кв.м, ванна
кімната  -  2,6  кв.м,  санвузол  -  1,3  кв.м,  вбудована  шафа  -  0,6  кв.м,
коридор  -  8,0  кв.м,  балкон-1,0  кв.м).  Інженерне  обладнання:  електрика,
водопровід, каналізація, газопровід. Відповідно до висновку за результатами
обстеження,  квартира,  яка  знаходиться  за  адресою:  вулиця  С*
(К*),  будинок  *,   квартира  **,  смт  К**  Чернігівської
області,  відповідає всім нормам і придатна для проживання. 

Відповідно до технічного паспорта, виготовленого станом на 13 жовтня
2021 року, загальна площа квартири становить 47,7 кв.м, житлова площа —
27,9  кв.м.  Зменшення  загальної  площі  на  2,8  кв.м  та  житлової  площі  на
1,6  кв.м  виникло  внаслідок  внутрішнього  облаштування  стін,  що  згідно  з
п.  3.2  Інструкції  про порядок  проведення  технічної  інвентаризації  об'єктів
нерухомого  майна  від  24  травня  2001  року  №  1327  зі  змінами  та
доповненнями  від  08  січня  2013  року  № 2,  не  належить  до  самочинного
будівництва та перепланування, про що зазначено в довідці  про технічний
стан нерухомого майна від 13 жовтня 2021 року № 222.

Ринкова  вартість  об'єкта  оцінки  відповідно  до  звіту  про  незалежну
оцінку майна станом на 13 жовтня 2021 року становить 513 465,00 грн, що
перевищує граничну вартість 512 151,00 грн, але відповідно до підпункту 2.1.
пункту  2  договору  купівлі-продажу  квартири  від  22  жовтня  2021  року  за
погодженням сторін продаж квартири вчиняється за 512 151, 00 грн.

Рішенням  Виконавчого  комітету  Кропивницької  міської  ради  від
14 вересня  2021  року  №  607  “Про  затвердження  рішення”  затверджено
протокол  від  01  вересня  2021  року  №  12  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, яким погоджено
придбання  житлового  об'єкта-квартири  за  адресою:  Чернігівська  область,
К**  район,  смт  К***,  вулиця  С****,  будинок  ***,
квартира **.
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Д*  М.О.,  який  повідомив,  що  квартира  за  вищевказаною
адресою  йому подобається, в ній наявні всі комунальні зручності, про що
зазначив письмово.

ВИРІШИЛИ:
Дати дозвіл на перерахування коштів із спеціального рахунка особи з

числа  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  Д*  М*
О*,     **     ******     ****     року      народження,     за     договором   купівлі-
продажу квартири від ** жовтня **** року № **** на придбання квартири за
адресою:  Чернігівська  область,  К******  район,  смт  К******,
вулиця С*****, будинок **, квартира **.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11, проти - 0, утримались - 0         

                                 
Члени комісії:

1.  Безродна С.П.

2.  Коваль О.А.

3.  Ксеніч В.М. 

4.  Навроцька І.Г.

5.  Нагорна Т.Д. 

6.  Настояща А.С.

7.  Петрова О.С. 

Голова комісії                       ________________         Сергій Колодяжний

Перший заступник 
голови комісії                       ________________         Олег Краснокутський

Заступник голови комісії   ________________         Тетяна Тимоховська

Секретар комісії                   ________________        Лідія  Маган       


