
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 13 жовтня 2022 року                                                                                  №724

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  26  травня  2021  року  №  615
“Деякі  питання  забезпечення  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків”,
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити  рішення  комісії  з  питань  формування  пропозицій  щодо
потреби та спрямування 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,
підтримку  малих  групових  будинків  та  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа,  оформлене
протоколом від 30 вересня 2022 року № 16, що додається.

Секретар міської ради             Олег КОЛЮКА

Владислав Матюк 35 83 36



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької  міської ради
13 жовтня 2022 року № 724

  ПРОТОКОЛ № 16
засідання  комісії  з питань формування пропозицій щодо потреби та
спрямування 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, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,

осіб з їх числа

м. Кропивницький                                                                30 вересня 2022 року

Присутні:  Колодяжний С.О., Навроцька І.Г., Настояща А.С., Пількін В.А.,
Григораш  В.М.,  Тимоховська  Т.М.,  Вовк  Г.А.,  Нагорна  Т.Д.,  Матюк  В.А.,
Буртник А.В., Вовенко О.А.

Відсутні: Костенко О.В., Петрова О.С., Краснокутський О.В., Шишко О.М.,
Фоменко Т.В.

Запрошені:

Порядок денний:

1.  Про  погодження  придбання  квартири  особою  з  числа  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  К  ***  Л  ***  Є  ***,
*** року  народження,  що  знаходиться  за  адресою:  К  ***
о ***, м. О ***, просп. Б ***, буд. ***, кв. ***.

1. СЛУХАЛИ:
головного спеціаліста відділу забезпечення та контролю  управління з

питань  захисту  прав  дітей  Матюка  В.А.,  який  ознайомив  з  поданням
управління  з  питань  захисту  прав  дітей  Кропивницької  міської  ради  від
30.09.2022  року  №  2138 щодо  погодження  придбання  квартири особою  з
числа  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  К  ***  Л  ***
Є  ***,  *** року  народження,  що  знаходиться  за  адресою:
К  ***  о  ***,  м.  О  ***, просп.  Б  ***,  буд.  ***,
кв. ***.

Відповідно  до  заяви  від  28.09.2022  року,  К  ***  Л  ***  Є  ***,
***  року  народження,  уповноважив  Н***  К***  О***,
***  року  народження,  здійснювати  пошук  та  придбавати  житло  на  його
ім’я за рахунок субвенції. 

Н     ***   К     ***    О    ***   представляє інтереси особи з  числа  дітей,
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позбавлених  батьківського  піклування,  К  ***  Л  ***  Є  ***,
*** року  народження,  на  підставі  нотаріально  посвідченої довіреності
від *** року, зареєстрованої в реєстрі за № ***.

Відповідно  до  звіту  від  29.07.2022  року  про  оцінку  майна,  що
знаходиться  за  адресою:  К  ***  о  ***,  м.   О  ***,
просп.  Б  ***,  буд.  ***,  кв.  ***, ринкова  вартість  квартири становить
388 100,00 грн.

Сума грошової  компенсації  за  рахунок субвенції,  яка  виділена  особі,
складає 401 959,95 грн.

Відповідно  до  договору  купівлі-продажу  АЕА  №  *** від
*** року,  зареєстрованого  в  реєстрі  за  №  ***,  квартира  за  адресою:
К  ***  о  ***,  м.   О  ***,  просп.  Б  ***,  буд.  ***,  кв.  ***
належить А *** М *** В ***, *** року народження.

Відповідно до технічного паспорта, загальна площа квартири становить
54 кв.м, житлова площа - 30,7 кв.м.

Згідно з актом обстеження житлового приміщення від  23.08.2022 року
№ 17, складеним комісією, що утворена відповідно до рішення  виконавчого
комітету  Олександрійської  міської ради  Кіровоградської  області від
21.10.2021 року № 783, квартира придатна для проживання. Житло розміщене
на 5-ому поверсі 5-поверхового будинку, складається з 2 кімнат, кухні, ванної
кімнати,  вбиральні,  коридора,  балкона.  Квартира  обладнана  автономним
газовим  опаленням.  Системи  електро-,  водо-,  газопостачання  та
водовідведення  функціонують,  наявні  лічильники  обліку.  Стіни  оздоблені
шпалерами,  у  ванній  кімнаті  та  частково  в  кухні  -  керамічною  плиткою.
Підлога  паркетна дерев’яна,  в  коридорі  та на кухні  покрита лінолеумом, у
вбиральні  та  ванній  кімнаті  -  плиткою.  Вікна  металопластикові,  балкон
засклений.  Наявна  необхідна  сантехніка  (ванна,  унітаз,  раковина)  та
обладнання (газова плита, витяжка, мийка).

Згідно  з  інформацією управління дозвільно-погоджувальних процедур
та адміністративних послуг Олександрійської міської ради від 19.09.2022 року
№  2897/3/16,  за  адресою:  К  ***  о  ***,  м.   О  ***,
просп.  Б  ***,  буд.  ***,  кв.  *** значаться  зареєстрованими
А  *** В  *** П  ***,  *** року  народження,  та
А *** М *** В ***, *** року народження.

К  ***  Л  ***  Є  ***,  *** року  народження,  є  особою
з  числа  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування.   Згідно  з  рішенням
Ленінського районного  суду  м.  Кіровограда  від  11.03.1998 року,  К  ***
Є  *** М  *** та  К  *** Т  *** В  *** позбавлені
батьківських прав відносно К *** Л *** Є ***.

Відповідно до довідки відділу обліку житла Кропивницької міської ради
від  08.09.2022  року  №  261-вих,  гр.  К  ***  Л  ***  Є  ***
перебуває на  обліку громадян,  які  потребують поліпшення житлових умов,
при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради з  07.12.2007 року за
№ 103, у  списках  осіб,  які  користуються  правом позачергового  одержання
житла  як  особа   з числа   дітей,   позбавлених   батьківського  піклування,  на
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підставі  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від  26.12.2007 року
№ 1702.

За  інформацією  відділу  обліку  житла  Кропивницької  міської  ради
від  29.10.2021  року  №  307-вих,  гр.  К  ***  Л  ***  Є  ***
упорядковане  житлове  приміщення за  місцем перебування  на  квартирному
обліку при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради не надавалось.

Згідно  з  довідками  обласного  комунального  підприємства
“Кіровоградське  обласне  об'єднане  бюро  технічної  інвентаризації”
від  22.10.2021  року  №  3-9987-850-3/20,  за  архівними  даними,  станом
до   01.01.2013   року   по  м. Кропивницькому   та  Кіровоградському   району
К  ***  Л  ***  Є  *** не  має  зареєстрованого  права  власності  на
нерухоме майно.

Відповідно  до  інформації 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  суб'єкта  від  02.09.2022  року  №  308847248,  стосовно  К  ***
Л *** Є *** відомості відсутні.

Гр.  К  ***  Л  ***  Є  *** зареєстрований за  адресою:
м. К ***, вул. О *** Т ***, буд. ***.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  придбання  квартири особою  з  числа  дітей,  позбавлених

батьківського  піклування,  К  ***  Л  ***  Є  ***,
*** року  народження,  що  знаходиться  за  адресою:  К  ***
о ***, м. О ***, просп. Б ***, буд. ***, кв. ***.

ГОЛОСУВАЛИ:  за  -  9,  проти  -  0,  утримались  -  2  (Пількін  В.А.,
Буртник А.В.)

Члени комісії:
1. Буртник А.В

2. Вовенко О.А

3. Вовк Г.А

4. Григораш В.М

5. Навроцька І.Г

6. Нагорна Т.Д

7. Настояща А.С

8. Пількін В.А.

Голова комісії                       ________________         Сергій Колодяжний

Заступник голови комісії   ________________        Тетяна Тимоховська

Секретар комісії          ________________           Владислав Матюк


