
Додаток 2  

до протоколу засідання комісії з формування 

пропозицій стосовно потреби щодо спрямування 

у 2021 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 та осіб  з  їх  числа, від  15.07.2020             

№ 1 

 

 

 

Відповідно до пунктів 18. 22 Порядку та умов гранична вартість житла (ГВЖ) 

для дітей та обсяг грошової компенсації визначаються за такою формулою: 

 ГВЖ = (31 + ( 10 х Nі)) х Вг х Км. 

де Nі - кількість дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю: 

Вг - вартість (гривень) і кв. метра загальної площі житла для населеного 

пункту, в якому будується або буде придбано житло для дітей; 

Км - коефіцієнт збільшення граничної вартості І кв. метра загальної площі 

житла для міст (Порядком та умовами для Черкаської області не визначений, тому 

прирівнює- ться до І) . 

Згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 20.05.2021 №119 вартість (гривень) І кв. 

метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому будується або буде 

придбано житло для дітей, становить 13827 грн. 

Таким чином, гранична вартість житла (ГВЖ) становить: 

           ГВЖ (на 1особу) = З 1 кв.м х 13827 грн.= 428637 грн. 

           ГВЖ = 428637 грн. х 4 = 1714548 грн. 

           70% = ГВЖ (на 1особу)*70/100= 300046 грн. 

Вважати, що сума потреби для призначення грошової компенсації у 

Руськополянській ТГ для 4 (чотирьох) дітей-сиріт. дітей, позбавлених батьківського 

піклування, віком від 16 до 23 років осіб становить 1714548  грн. (один мільйон 

сімсот чотирнадцять тисяч п`ятсот сорок вісім  грн.

           Сума потреби для призначення грошової компенсації у Руськополянській ТГ 

для 1 (одної) дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 

23 до 35років осіб становить 300046 г грн. (триста тисяч  сорок шість грн.) 
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