
                                                   Протокол № 2 

засідання місцевої комісії з формування пропозицій стосовно  

потреби у спрямуванні в 2021 році субвенції з державного бюджету  

на проєктні, 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 при 

виконавчому комітеті Руськополянської сільської ради 

 

01.10.2021 року                                                              с. Руська Поляна              

                                          

Заступник 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. Чередніченко Вікторія Вікторівна - начальник юридичного відділу; 

          2.  Хряпак Юлія Сергіївна - начальник фінансового управління; 

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

туризму, молоді, спорту; 

          4. Болотюк Валентина Григорівна - начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-

комунального господарства; 

          5.  Малюта Антоніна Іванівна – начальник відділу ЦНАП; 

          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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

   1. Визначення орієнтовної попередньої потреби в коштах, необхідних 

для призначення  грошової компенсації за належні для отримання житлових 

приміщень для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а 

також для осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування з метою придбання житла, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.05.2021 р.  

     Доповідає : Туманова О. В. 

1. СЛУХАЛИ: Туманову О. В., яка повідомила, що  відповідно до п. 10  

Порядку та умов надання  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, підтримку малих групових будинків та  забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615 

«Деякі питання забезпечення дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», та 

в зв’язку з тим, що  змінено показники опосередкованої вартості житла 

(розраховані станом на 01 липня 2021 року) наказом Міністерства розвитку 

громад та територій України від 10.09.2021 № 230 «Про показники 

опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України».  

Для Черкаської області вартість 1 кв. м загальної площі квартир/ будинку 

становить 14 311 грн. 

Тому потрібно до нової вартості 1 кв. м загальної площі житла визначити  

орієнтовну попередню потребу в коштах, необхідних для призначення  

грошової компенсації для отримання житлових приміщень для дітей- сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа з метою 

придбання житла для 5 (п’ятьох )  дітей – сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа (список додається). Вартість 

компенсації на придбання житла  становить 2085113 грн. ( два мільйони 

вісімдесят п’ять тисяч сто тринадцять грн.) На 4 особи сума буде становити 

1774564 грн. 00 коп. (один мільйон сімсот сімдесят чотирі тисячі п’ятсот 

шістдесят чотирі гривні): від 16 до 23 років, тобто  

( 14311 грн. х 31 кв.м)= 443 641 грн, 

          (443641 грн. х  4 ос.)=1774564  грн.  

та 1 особа 310549 грн. 00 коп. (триста десять тисяч п’ятсот сорок дев’ять 

гривень) для осіб з числа дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування від 23 до 35 років ( 70%) , тобто            

  ( 14311 грн. х 31 кв. м)= 443 641 грн., 

            (443641 грн. х  1ос х 70%)= 310549 грн. 

 

ВИРІШИЛИ:  

           1.Визначити орієнтовну потребу в коштах для виплати компенсації 

за належні для отримання житлові приміщення з метою придбання житла 

для дітей/осіб, зазначених  цього протоколу, в сумі 2085113 грн. (два мільйони 

вісімдесят п’ять тисяч сто тринадцять грн.), тобто  

            (1774564  грн. +310549 грн.) =2085113  грн.   



Голосували: За –  одноголосно. 

2. Питання виділення  коштів з місцевого бюджету на співфінансування 

у 2021 році пропонувати розглянути постійній комісії Руськополянської 

сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально – 

економічного розвитку та міжнародного співробітництва та сесії 

Руськополянської сільської ради у разі потреби. 

Голосували: За –  одноголосно. 

3. Надати виконавчому комітету Руськополянської сільської ради для 

затвердження протокол засідання комісії та розрахунок орієнтовної потреби 

коштів для надання грошової компенсації для отримання жилих приміщень 

для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, 

згідно з додатками. 

Голосували: За – одноголосно. 

4. 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. 

 

ПІДПИСИ: 
Заступник комісії                                                            О. В. Туманова           

 

Секретар комісії                                                               Н. А. Шпак 

Члени комісії:                                                                   

                                                                                                В. В. Чередніченко  

                                                                                                 

                                                                                                Ю. С. Хряпак 

                                                                                                

                                                                                                О. О. Нечипоренко  

                                                                                                 

                                                                                                В. Г. Болотюк  

                                                                                                  

                                                                                                А. І. Малюта  

                                                                                                  

                                                                                                В. І. Коваленко  

                                                                                                   

                                                                                                О. П. Кузьміна  

 


