
Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “24”  грудня  2021 року                                                                                           № 971

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 21 грудня 2021 року № 8, що додається.

Міський голова                        Андрій РАЙКОВИЧ

Лідія Маган  35 83 33



                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької  міської ради 
“24” грудня 2021 року № 971

ПРОТОКОЛ № 8
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                                                                     21 грудня 2021 року

Присутні: Колодяжний С.О.,  Тимоховська Т.М.,  Вовк Г.А., Григораш В.М.,
Карбівнича  К.С.,  Костенко  О.В.,   Маган Л.І.,  Навроцька  І.Г.,  Петрова  О.С.,
Шишко О.В.

Відсутні:   Краснокутський О.В., Ксеніч В.М., Нагорна Т.Д., Настояща А.С.,
Пількін В.А. 

Запрошені: Паламарчук  І.О.  -  головний  спеціаліст  відділу  обліку  житла
Кропивницької  міської  ради,  Шершнюк А.А.  -  начальник відділу  правового
забезпечення юридичного управління Кропивницької міської ради 

Порядок денний:
                                                             

1.  Про  осіб,  які  перебувають  на  обліку  громадян,  які  потребують
поліпшення житлових умов,  у  позачерговій черзі.

2.  Про  визначення  осіб  та  розміру  грошової  компенсації,  яка  буде
перерахована  на  спеціальні  рахунки  осіб  на  умовах  співфінансування  з
місцевого бюджету.                                                                                                                 

1. СЛУХАЛИ:

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Колодяжного С.О., який повідомив про необхідність прийняття рішення щодо
перерахування  коштів  на  спеціальні  рахунки  громадян,  які  перебувають  на
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у  позачерговій
черзі  з  урахуванням  роз'яснень  Національної  соціальної  сервісної  служби
України;

начальника управління з питань захисту прав дітей Тимоховську Т.М.,
яка ознайомила з листом  Національної соціальної сервісної служби України
від 08.12.2021 року № 0000-0201-19329 “Про розгляд листа” та листом служби
у  справах  дітей  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  від
10.12.2021 року  № 36-29/1291/0.36  “Про розгляд запиту”, відповідно до якого
виконання власних повноважень органами місцевого самоврядування в частині
проведення перереєстрації громадян, які  перебувають на квартирному обліку, з
перевіркою  їх  облікових  даних  та  встановлення  доцільності перебування на
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квартирному  обліку,   що  є  умовою  надання  Субвенції,  упорядковує  спірні
питання освоєння субвенції.

Відділом обліку житла Кропивницької міської ради надано довідки про
перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,
при  Виконавчому  комітеті  Кропивницької  міської  ради  у  списках  осіб,  які
користуються  правом  позачергового  одержання  житла  як  сиріт,  а  саме:
Г******* Р.Є., Д******* С.В., Л****** В.В., Л******* О.Л., С******* В.В.,
Щ****** А.М.. 

Пунктом  25  Правил  Виконавчі  комітети  місцевих  Рад  народних
депутатів, підприємства, установи, організації щороку в період з 1 жовтня по
31  грудня  проводять  перереєстрацію  громадян, які  перебувають  на
квартирному обліку, в ході якої перевіряються їх облікові дані. Виявлені зміни
вносяться в облікові справи громадян  і книгу обліку осіб, які перебувають у
черзі  на  одержання  жилих  приміщень.  Зміни  з  питань,  що  належать  до
компетенції  виконавчого  комітету  місцевої  Ради  народних  депутатів,
адміністрації  підприємства,  установи,  організації  (органу  громадської
організації)  і  профспілкового  комітету,  провадяться  після  прийняття  рішень
цими  органами.  Про  внесені  зміни  заінтересованим  особам  направляється
письмове повідомлення.  

На підставі п. 47 Правил громадяни виключаються з указаного списку,
якщо  вони  були  включені  до  нього  необгрунтовано  або  втратили  право
позачергового одержання жилих приміщень;

головного  спеціаліста  відділу  обліку  житла  Паламарчук  І.О.,  яка
зазначила,  що  Г*****  Р.Є.,  Д******  С.В.,  Л*****  В.В.,  Л*****  О.Л.,
С******* В.В.,  Щ***** А.М.  мають право перебувати на обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, в позачерговій черзі, та яким має бути
надане в позачерговому порядку упорядковане житло. 
ВИРІШИЛИ: 

1.  Погодити  перерахування  грошової  компенсації  за  належні  для
отримання  житлові  приміщення  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа на спеціальні рахунки осіб: 

1)  Г*******  Р*****  Є*******,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації - 172 268,55 грн;

2)  Д******  С******  В********,  **.**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації - 172 268,55 грн;

3)  Л*****  В*****  В*******,  **.**.****  року  народження,  має
інвалідність, сума грошової компенсації - 227 839, 05 грн;

4)  Л*****  О****  Л*******,  **.**.****  р.н.,  має  інвалідність,  сума
грошової компенсації - 531 624,45 грн;

5)  С*******  В******  В******,  **.1**.****  р.н.,  сума  грошової
компенсації - 401 959,95 грн;

6) Щ******* А******** М*********, **.**.**** р.н., має інвалідність,
сума грошової компенсації - 227 839,05 грн.

2.  Доручити  відділу  обліку  житла  внести  на  чергове  засідання
громадської  комісії  з  житлових  питань  та  розглянути  питання  щодо
правомірності   перебування   вищезазначених   осіб  у позачерговій черзі на
обліку   громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових  умов,  враховуючи
наявність   у   них   житла    (частки  житла),  документи,  на підставі  яких було
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поставлено особу на квартирний облік як дитину-сироту, та  рішення комісії
надати управліню з питань захисту прав дітей до 20 січня 2022 року.
ГОЛОСУВАЛИ: за -  7, проти - 1 (Григораш В.М.) 

 утримались - 2 (Карбівнича К.С., Маган Л.І.)

2. СЛУХАЛИ:

головного спеціаліста управління з питань захисту прав дітей Вовк Г.А.,
яка  повідомила,  що  сума  коштів  на  співфінансування  з  місцевого  бюджету
складає 898 742,0 грн. Відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за
належні  для  отримання  житлові  приміщення  для  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа,  насамперед  грошова
компенсація виділяється для осіб, старших 35 років, відповідно до кількості
осіб, які перебувають на квартирному обліку. 

ВИРІШИЛИ: 
Розподілити  та  перерахувати  кошти  місцевого  бюжету  у  сумі

898 742,0 грн в рівних частках особам старше 35 років, які подали заяви про
надання  грошової  компенсації,  а  саме:  Л*****  В******  В********,
**.**.****  року  народження,  у  сумі  149  790,34  грн;  Г***********  Р*****
Є******,  **.**.****  року  народження,  у  сумі  149  790,34  грн;  Д*******
С*******  В******,  **.**.****  року  народження,  у  сумі   149  790,33  грн;
Щ*****  А*******  М*********,  **.**.****  року  народження,  у  сумі
149 790,33 грн; Г****** О**** М******, **.**.**** року народження, у сумі
149 790,33 грн;  Б****** П****** В*******, **.**.**** року народження, у
сумі  149 790,33 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: за -  10, проти - 0, утримались - 0

Члени комісії:

1. Вовк Г.А.

2. Григораш В.М. 

3. Карбівнича К.С.

4. Костенко О.В.

5. Навроцька І.Г.

6. Петрова О.С.

7. Шишко О.М.

Голова комісії                       ________________          Сергій Колодяжний

Заступник голови комісії    ________________          Тетяна Тимоховська

Секретар комісії                    ________________         Лідія Маган            


