
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від " ___ "  __________  2019 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 України від 26 червня 2019 року
№ 616) “Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа”,  рішенням
Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького  від  01  серпня
2019 року № 439 “Про утворення комісії”, Виконавчий комітет Міської ради
міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

Затвердити  рішення  комісії  з  питань  щодо  визначення  напрямів  та
об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію у 2019 році з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  проектні,  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 вересня 2019 року № 3, що додається.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Таїсія Фоменко 22 24 18



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“___” __________  2019  року  № ____

  ПРОТОКОЛ № 3

засідання  комісії з питань щодо визначення напрямів та об’єктів,  на які
буде  спрямовано  субвенцію у  2019  році  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на проектні,  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                                                                                  27.09.2019 р.

Присутні: Дзюба  Н.Є.,  Демішонкова  І.В.,  Тимоховська  Т.М.,  Пількін  В.А.,
Прокопова Т.В., Навроцька І.Г., Сліпченко А.К., Швець Н.В., Фоменко Т.В.

Відсутні:  Бринза М.А., Григораш В.М., Мартинова І.В., Майстров О.С.

Запрошені:  Солошенко  Ю.О.,  Назаренко  А.А.,  Барбарош  К.Ю.,
Слюсаренко А.А., Панченко А.В., Потєєв Р.В.

Порядок денний:

1.  Про  розгляд  подання  управління  соціального  захисту  населення
Фортечної  районної  у  місті  Кропивницькому  ради  від  23.09.2019 року
№  5736/11-17 про  виплату  грошової  компенсації  за  належне  для  отримання
житлового    приміщення  Б   *** К  ***  Ю  ***,   ***     року народження,
з метою придбання житла.

2.  Про  розгляд  подання  управління  соціального  захисту  населення
Подільської  районної  у  місті  Кропивницькому  ради  від  20.09.2019  року
№  3324/57-1  про  виплату  грошової  компенсації  за  належне  для  отримання
житлового  приміщення  С  ***  А***  А***,  ***  року
народження, з метою придбання житла.

3.  Про  розгляд  подання  управління  соціального  захисту  населення
Фортечної  районної  у  місті  Кропивницькому  ради  від  23.09.2019 року
№ 5736/11-17  про  виплату    грошової  компенсації  за належне  для  отримання
житлового  приміщення  П   ***  А   ***  В   ***,    ***  року
народження, з метою придбання житла.

4.  Про  розгляд  подання  управління  соціального  захисту  населення
Фортечної  районної  у  місті  Кропивницькому  ради  від  25.09.2019  року
№ 5784/11-17  про  виплату  грошової  компенсації  за  належне  для  отримання
житлового  приміщення  П  ***  Р  ***  В  ***,  ***  року
народження, з метою придбання житла.
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    Заступник  начальника  управління-начальник  відділу  доходів,  фінансів
галузей  виробничої  сфери  та  соціального  захисту  фінансового  управління
Швець Н.В. внесла пропозицію включити до порядку денного питання щодо
розподілу  обсягу  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,
забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа між бюджетами районних у місті рад.

ВИРІШИЛИ:

включити  до  порядку  денного  питання  щодо  розподілу  обсягу  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, забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа між бюджетами районних
у місті рад.

ГОЛОСУВАЛИ: за —  8, проти — 0, утримались — 1 (Демішонкова І.В.).

1. 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., яка  ознайомила  з
поданням  управління  соціального  захисту  населення  виконавчого  комітету
Фортечної  районної  у  місті  Кропивницькому  ради  від  23.09.2019 року
№  5736/11-17 про  виплату  грошової  компенсації  за  належне  для  отримання
житлового  приміщення   Б  ***  К  ***  Ю  ***,   ***  року  народження,
з метою придбання житла.

Б  ***  К  ***  Ю,  ***  року  народження,  має  статус  особи
з  числа  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  на  підставі  рішення
виконавчого комітету міської ради від 29.11.2011 р. № 1148. Перебуває на обліку
громадян,  що потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання
при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. Зареєстрована
за адресою: місто Кропивницький, вулиця *** , будинок ***. 

Міською  радою  житловим  приміщенням  в  будинках,  що  належать  до
комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького,
забезпечується  вперше.  Згідно з  інформацією з  Державного реєстру  речових
прав  на  нерухоме  майно,  не  має  зареєстрованого  права  власності  на  житло.
Інвалідності не має.
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В  ИРІШИЛИ:

погодити  подання  управління  соціального  захисту  населення  виконавчого
комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради від 23.09.2019 року
№  5736/11-17 про  виплату  грошової  компенсації  Б  ***  К  ***  Ю  ***,
***  року  народження,  за  належні  для  отримання  житлового  приміщення
за  кошти  субвенції  з  державного  бюджету,  з  метою  придбання  житла,  яка
перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов за
місцем  проживання  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького.

Міською  радою  житловим  приміщенням  в  будинках,  що  належать  до
комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького,
не забезпечувалась.

За кошти державного бюджету забезпечується вперше.

ГОЛОСУВАЛИ: за —  9, проти — 0, утримались — 0.

2. СЛУХАЛИ:
заступника начальника управління соціального захисту населення Подільської
районної  у  місті  Кропивницькому  ради  Демішонкову  І.В., яка  ознайомила  з
поданням  управління  соціального  захисту  населення  Подільської  районної  у
місті  Кропивницькому  ради  від  20.09.2019  року  №  3324/57-1  про  виплату
грошової  компенсації  за  належне  для  отримання  житлового  приміщення
С  ***  А  ***  А  ***,  ***  року  народження,  з  метою
придбання житла.

С  ***  А  ***  А  ***,  ***  року  народження,  має
статус особи з числа  дітей, позбавлених батьківського піклування, на підставі
рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від  09.06.2009  р.  №  757.
Перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов за
місцем  проживання  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького.  Зареєстрований  за  адресою:  місто  Кропивницький,
вулиця  ***, будинок ***, кімната ***. 

Міською  радою  житловим  приміщенням  в  будинках,  що  належать  до
комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького,
забезпечується  вперше.  Згідно з  інформацією з  Державного реєстру  речових
прав  на  нерухоме  майно,  не  має  зареєстрованого  права  власності  на  житло.
Інвалідності не має.

ВИРІШИЛИ:

погодити  подання  управління  соціального  захисту  населення  Подільської
районної  у  місті  Кропивницькому  ради  від  20.09.2019  року  №  3324/57-1
про     виплату     грошової       компенсації          С  ***        А    ***         А    ***,
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***  року  народження,  за  належні  для  отримання  житлового  приміщення
за  кошти  субвенції  з  державного  бюджету,  з  метою  придбання  житла,  який
перебуває на  обліку громадян, що  потребують  поліпшення  житлових  умов  за
місцем  проживання  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького.

Міською  радою  житловим  приміщенням  в  будинках,  що  належать  до
комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького,  не
забезпечувався.

За кошти державного бюджету забезпечується вперше.

ГОЛОСУВАЛИ: за —  9, проти — 0, утримались — 0.

3. 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.,  яка  ознайомила  з
поданням  управління  соціального  захисту  населення  виконавчого  комітету
Фортечної  районної  у  місті  Кропивницькому  ради  від  23.09.2019 року
№  5736/11-17 про  виплату  грошової  компенсації  за  належне  для  отримання
житлового  приміщення  П  ***  А***  В,  ***  року
народження, з метою придбання житла.

П  ***  А  ***  В  ***,  ***  року  народження,  має  статус
особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, на підставі рішення
виконавчого  комітету  Ленінської  районної  у  місті  Кіровограді  ради
від  20.08.2009  р.  №  123.  Перебуває  на  обліку  громадян,  що  потребують
поліпшення житлових умов за місцем проживання при Виконавчому комітеті
Міської  ради  міста  Кропивницького.  Зареєстрований  за  адресою:  місто
Кропивницький,  вулиця ***, будинок ***.

Міською  радою  житловим  приміщенням  в  будинках,  що  належать  до
комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького,
забезпечується  вперше.  Згідно з  інформацією з  Державного реєстру  речових
прав  на  нерухоме  майно,  не  має  зареєстрованого  права  власності  на  житло.
Інвалідності не має.

В  ИРІШИЛИ:

погодити  подання  управління  соціального  захисту  населення  виконавчого
комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради від 23.09.2019 року
№  5736/11-17 про  виплату  грошової  компенсації  П  ***  А  ***
В  ***,  ***  року  народження,  за  належні  для  отримання  житлового
приміщення  за  кошти  субвенції  з  державного  бюджету,  з  метою  придбання
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житла,  який  перебуває  на  обліку  громадян,  що  потребують  поліпшення
житлових  умов за  місцем проживання при Виконавчому комітеті  Міської  ради
міста Кропивницького.

Міською  радою  житловим  приміщенням  в  будинках,  що  належать  до
комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького,  не
забезпечувався.

За кошти державного бюджету забезпечується вперше.

ГОЛОСУВАЛИ: за —  9, проти — 0, утримались — 0.

4. СЛУХАЛИ:
заступника начальника відділу з питань праці та соціально-трудових відносин
управління  соціального  захисту  населення  виконавчого  комітету
Фортечноїрайонної  у  місті  Кропивницькому  ради  Солошенко  Ю.О.,  яка
ознайомила з поданням управління соціального захисту населення виконавчого
комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради від 25.09.2019 року
№ 5784/11-17  про  виплату  грошової  компенсації  за  належне  для   отримання
житлового  приміщення  П  ***  Р  ***  В  ***,  ***  року
народження,  з метою придбання житла.           

П  ***  Р  ***  В  ***,   ***  року  народження,  має  статус  особи
з  числа  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  на  підставі  рішення
виконавчого комітету міської ради від 09.06.2009 р. № 757. Перебуває на обліку
громадян,  що потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання
при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького. Зареєстрований
за адресою: місто Кропивницький, вулиця ***, будинок ***.

Міською  радою  житловим  приміщенням  в  будинках,  що  належать  до
комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького,
забезпечується  вперше.  Згідно з  інформацією з  Державного реєстру  речових
прав  на  нерухоме  майно,  не  має  зареєстрованого  права  власності  на  житло.
Інвалідності не має.

ВИРІШИЛИ:

погодити  подання  управління  соціального  захисту  населення  виконавчого
комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради від 25.09.2019 року
№  5784/11-17  про  виплату  грошової  компенсації   П  ***  Р  ***  В  ***,
***  року  народження,  за  належні  для  отримання  житлового  приміщення
за  кошти  субвенції  з  державного  бюджету,  з  метою  придбання  житла,  який
перебуває на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов за
місцем  проживання  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького.
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Міською  радою  житловим  приміщенням  в  будинках,  що  належать до
комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького,  не
забезпечувався.

За кошти державного бюджету забезпечується вперше.

ГОЛОСУВАЛИ: за —  9, проти — 0, утримались — 0.

5. СЛУХАЛИ:
заступника начальника управління-начальника відділу доходів, фінансів галузей
виробничої сфери та соціального захисту фінансового управління Швець Н.В.,
яка  повідомила,  що  відповідно  до  розпорядження  голови  Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 13 вересня 2019 року № 1012-р, бюджету
міста  Кропивницького  розподілено  обсяг  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 на 2019 рік у сумі 2507,754 тис. грн.

Для забезпечення внесення в установленому порядку відповідних змін до
бюджету міста  необхідно схвалити розподіл коштів субвенції між бюджетами
Подільської та Фортечної районних у місті рад.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити розподіл субвенції з державного бюджету:

бюджет  Фортечної  районної  у  місті  Кропивницькому  ради  —
2006203,00 грн  для виплати грошової компенсації на придбання 4 квартир;

бюджет  Подільської  районної  у  місті  Кропивницькому  ради  —
501551,00 грн для виплати грошової компенсації на придбання 1 квартири.

ГОЛОСУВАЛИ: за —  8, проти — 0, утримались — 1 (Тимоховська Т.М.).

 Члени комісії:

1. ТИМОХОВСЬКА Тетяна Миколаївна      

2. ПІЛЬКІН Валерій Анатолійович

3. ПРОКОПОВА Тетяна Віталіївна

4. НАВРОЦЬКА Ірина Георгіївна

5. ШВЕЦЬ Надія Володимирівна

6. ДЕМІШОНКОВА Ірина Валентинівна

7. СЛІПЧЕНКО Андрій Костянтинович

Голова комісії                       ________________              Наталія ДЗЮБА

 Секретар комісії                   ________________             Таїсія ФОМЕНКО        


