
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

від 16.07.2021  № 154         

 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання місцевої комісії з формування пропозицій стосовно потреби 

щодо спрямування 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 

 

15 липня 2021 року                                                                                     № 1 

 

 

Голова комісії: Гриценко Олег Григорович, сільський голова.  

Заступники голови комісії 
Туманова Олена Вікторівна, начальник  служби у справах дітей виконавчого 

комітету Руськополянської  сільської ради. 

Секретар комісії: Шпак Надія Антонівна, секретар сільської ради, виконкому. 

 

Присутні члени комісії: 

1.  Вебер Марина Вікторівна - начальник відділу соціального захисту 

населення; 

2. Чередніченко Вікторія Вікторівна - начальник юридичного відділу; 

3.   Хряпак Юлія Сергіївна - начальник фінансового управління; 

4. Нечипоренко Оксана Олексіївна - начальник відділу освіти, культури, 

туризму, молоді, спорту; 

5. Болотюк Валентина Григорівна - начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-

комунального господарства; 

6. Коваленко Веніамін Іванович – директор комунального закладу “Центр 

надання соціальних послуг Руськополянської сільської ради”;                                                                                         

7. Кузьміна Олександра Петрівна – соціальний педагог  Руськополянського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2. 
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Порядок денний: 

1. Формування пропозицій стосовно напрямків спрямування та 

орієнтовної потреби в коштах субвенції, передбаченої Порядком та умовами 

надання 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, 

осіб з їх числа (далі – Порядок та умови), затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.11.2017 № 877, із змінами, внесеними постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515. 

 

Слухали:  

       Туманову О. В., яка поінформувала присутніх членів комісії про основні 

напрямки, за якими відповідно до Порядку та умов буде спрямована субвенція 

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 (далі – субвенція), а саме: 

- нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, 

житла для дитячих будинків сімейного типу, капітальний 

ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, 

яке перебуває в комунальній власності; 

- придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках 

для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей; 

- виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для дітей з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб 

(далі – грошова компенсація);  

- рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається 

на вторинному ринку; 

- розроблення проектної документації на нове будівництво/капітальний 

ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, нове 

будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків. 

Туманова О. В. зазначила, що на виконання Порядку та умов, рішенням 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради від 29.06.2021 № 150 

утворено  місцеву комісію 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, осіб з їх числа (далі – комісія), затверджено її склад 

та положення, до повноважень якої належить: 

- формування потреби щодо спрямування субвенції 

за вищезазначеними напрямами та підготовка відповідних пропозицій; 
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- уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде 

спрямовано субвенцію; 

- перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа; 

- перевірка наявності документів про перебування дитини 

на квартирному обліку; 

- перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно 

або відчуження такого майна протягом останніх п’яти років; 

- з’ясування можливості/неможливості вселення  дитини у приміщення, 

що зберігалося за нею; 

- перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта 

оцінки майна), складеного відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; 

- визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено 

грошову компенсацію. 

 

Туманова О. В. ознайомила членів комісії з рекомендаціями Міністерства 

соціальної політики України щодо реалізації Порядку та умов, надісланих 

листом від 06.07.2021, та наголосила на необхідності визначення комісією 

напрямків використання та орієнтовної потреби в коштах субвенції, 

передбачених Порядком та умовами.  

 

     Туманова О. В. поінформувала, що відповідно до пункту 20 Порядку та умов 

для формування комісією потреби у придбанні житла або призначенні грошової 

компенсації дітям враховується фактична кількість дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на 

квартирному обліку. За даними виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради на соціальному квартирному обліку  перебуває четверо дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком від 16 

до 23 років та одна дитина, осіб з їх числа віком від 23 до 35 років  (додаток 1).  

До матеріалів комісії службою у справах дітей долучено копії документів 

щодо осіб означеної категорії, які перебувають на обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, соціальному квартирному обліку, що 

підтверджують статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та копії рішень виконавчих комітетів сільської ради про взяття на квартирний 

облік. 

 

В обговоренні взяли участь: Вебер М. В., Чередніченко В.В.,                 

Хряпак Ю. С., Нечипоренко О. О., Болотюк В. Г., Кузьміна О. П. 

Під час обговорення усі присутні члени комісії дійшли згоди 

щодо переваг спрямування субвенції на виплату грошової компенсації 

за належні для отримання житлові приміщення з метою придбання житла дітям-

сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, які 

перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 
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соціальному квартирному обліку. З огляду на це попередньо розрахунки 

орієнтовної потреби у коштах субвенції здійснено як для виплати вказаної 

грошової компенсації. Водночас, враховуючи, що відповідно до вимог пункту 

23 Постанови діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа, які перебувають на квартирному обліку, мають право самостійно 

визначити спосіб реалізації свого права на забезпечення житлом шляхом 

надання згоди на отримання ними житла за рахунок субвенції або виплати 

грошової компенсації, члени комісії висловили готовність після отримання 

інформації щодо розподілу коштів субвенції, у разі необхідності, подати 

уточнену пропозицію щодо напрямків її використання, враховуючи побажання 

зазначеної категорії осіб.  
 

Вирішили: 

 

1. Напрямком використання субвенції, передбаченої Порядком 

та умовами надання 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, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2020 №  515 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877», попередньо 

визначити виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення з метою придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, особам з їх числа, які перебувають на обліку 

громадян, що потребують поліпшення житлових умов, соціальному 

квартирному обліку. 

Голосували: За – одноголосно. 
 

2. Визначити, що станом на 15.07.2021 кількість дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають 

на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, соціальному 

квартирному обліку, та яким попередньо планується виплатити відповідну 

грошову компенсацію, становить 5 осіб (додаток 1).  

Голосували: За –  одноголосно. 
 

3. Визначити орієнтовну потребу в коштах для виплати компенсації 

за належні для отримання житлові приміщення з метою придбання житла 

для дітей/осіб, зазначених у пункті 2 цього протоколу, в сумі 2014594  грн. (два 

мільйони чотирнадцять тисяч  п`ятсот дев’яносто чотирі  гривні), що обчислено 

за формулою згідно з пунктами 18, 22 Порядку та умов (додаток 2).  

 

4. Надати виконавчому комітету Руськополянської сільської ради для 

затвердження цей протокол засідання комісії та розрахунок орієнтовної 

потреби коштів для надання грошової компенсації за належні для отримання 



5 

 

жилі приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

та осіб з їх числа, згідно з додатками. 

Голосували: За – одноголосно. 

 

5. Подавати уточнені пропозиції Черкаській обласній державній 

адміністрації, за необхідності, щодо зміни напрямків використання субвенції 

та потреби у коштах, зокрема у разі прийняття дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, особами з їх числа, які перебувають 

на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, соціальному 

квартирному обліку, рішення щодо придбання житла за рахунок субвенції.  

 

 Голосували: За – одноголосно. 

 

 

Голова комісії        О. Г. Гриценко 

 

Заступники голови комісії                                                               О. В. Туманова                                                  

Секретар комісії        Н. А. Шпак 

 

Члени комісії:                                                                                      

                                                                                                         В. В. Чередніченко    

                М. В. Вебер 

 Ю. С. Хряпак 

 О. О. Нечипоренко 

 В. Г. Болотюк 

                                                                                              О. П. Кузьміна 

  


