
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 06.08.2019 № 293 

м. Золотоноша 

 

Про  затвердження Протоколу засідання комісії для 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, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування,  осіб з їх числа 

  

На виконання Порядку та умов надання у 2019 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, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.06.2019 № 616 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України  від 15.11.2017 № 877, з метою розвитку сімейних 

та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 

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

керуючись п..2 а ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Протокол засідання   комісії для формування пропозицій 

стосовно потреби у спрямуванні 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 від 02.08.2019 № 1 (додаток 1). 

2. Управлінню праці та соціального захисту населення (Лукомській Т.Е.) 

подати до департаменту соціального захисту Черкаської ОДА пропозиції  

затверджені на засіданні комісії щодо спрямування субвенції до 15.08.2019. 



3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., начальника служби у справах дітей (Засенко Н.І.) 

та управління праці та соціального захисту населення (Лукомську Т.Е.). 

 

 

Міський голова   В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукомська 53320 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 06.08.2019 № 293 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

 засідання комісії для формування пропозицій стосовно потреби  

у спрямуванні 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 

 

м. Золотоноша                                                                             02.08.2019 року 

          

Голова комісії:          Масло О.М. – перший заступник 

            міського голови  

  

Заступник голови комісії:                            Засенко Н.І.- начальник служби  

                                                                        у справах дітей 

 

Секретар комісії:          Резніченко М.В.– заступник  

                                                      начальника МУПСЗН 

 

Члени комісії: 

 

Начальник юридичного відділу     Сизько Д.В. 

 

Начальник фінансового управління     Коваленко  О.В. 

 

Начальник управління житлово-комунального 

господарства                                     Флоренко О.А 

 

Начальник управління архітектури, регулювання                           

забудови та земельних відносин     Веснін І.В. 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку 

управління праці та соціального захисту населення  Малафій Н.І 

 

Завідувач відділенням ССДМ     Скиба Н.І.  

 

 

 



Порядок денний: 

 

1. Формування пропозицій стосовно напрямків використання субвенції, 

передбаченої Порядком та умовами 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, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 616 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877». 

 

По питанню порядку денного слухали: 

 

Масла О.М., який проінформував присутніх членів комісії про те, що 

Урядом України прийнято Порядок та умови 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, затверджений 

постановою КМУ від 26.06.2019 № 616 (далі – Порядок та умови). У свою чергу 

виконавчим комітетом Золотоніської міської ради затверджено склад комісії 

для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з 

державного бюджету 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, а також положення про неї.  

На цьому засіданні комісія має визначитись із напрямками використання 

субвенції, передбаченої Порядком та умовами. Сформувати орієнтовну потребу 

в коштах на передбачену Порядком та умовами грошову компенсацію для 

кількості осіб, яким можливо виплатити, обраховану відповідно  до формули, 

зазначеної у пункті 22. 

Резніченко М.В. зазначила, що на сьогодні у місті є потреба у 

забезпеченні житлом  осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов. Комісії потрібно визначитись із шляхами 

забезпечення цієї категорії громадян житлом, а саме: 

придбання соціального житла;  

придбання житла у їх власність; 

виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення з метою придбання житла. 

Флоренко О.А. повідомив, що наразі у м. Золотоноша на обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов перебувають 5 осіб з 

числа  дітей-сиріт, 20  осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, які підпадають під дію зазначеної постанови.  

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-15-listopada-2017-r-877-s-616-260619


Станом на 01.08.2019 актуалізовано список дітей-сиріт, дітей, 

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

обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов. 

Засенко Н.І повідомила, що службою у справах дітей Золотоніської 

міської ради перевірено наявність відповідного статусу у  осіб з числа дітей-

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

перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, 

та запропонувала сформувати орієнтовну потребу в коштах на виплату  

грошової компенсації  на 24  особи з числа дітей відповідно до списку наданого 

управлінням житлово - комунального  господарства за виключенням 

Безпрозванного Володимира Віталійовича, який з 20.06.2018 року перебуває на 

постійному державному утриманні в Гельмязівському психоневрологічному 

диспансері. 

Резніченко М.В. повідомила присутніх, що  відповідно до п.22  для 

розрахунку призначення грошової компенсації враховуються такі нормативи: 

у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду - 31 

кв. метр загальної площі, з яких жила площа на дитину повинна бути не менше 

рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею у відповідному 

населеному пункті; 

додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з інвалідністю, особу 

з їх числа. 

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті за місцем 

перебування дитини на квартирному обліку обчислюється відповідно до 

нормативно-правових актів Мінрегіону (відповідно до наказу  Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 26.12.2018 № 335 в Черкаській області вартість 1 кв.м. загальної 

площі квартир \будинку з урахуванням  ПДВ  становить 11671 грн.) 

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість житла 

для дітей не може перевищувати вартості спорудження житла, збільшеної в 1,75 

раза, для обласних центрів і міст обласного значення з кількістю населення 

понад 300 тис. осіб - у 1,5 раза, для міст обласного значення з кількістю 

населення від 100 тис. до 300 тис. осіб - у 1,25 раза. 

Гранична вартість житла (ГВЖ) для дітей та обсяг грошової компенсації 

визначається за такою формулою: 

ГВЖ = (31 + (10 х Nі)) х Вг х Км, 

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

Вг - вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного 

пункту за місцем перебування дитини на квартирному обліку; 

Км - коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі 

житла для міст, визначених в абзаці п’ятому цього пункту. 

У разі придбання житлового будинку для дітей враховуються витрати з 

придбання земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок. 

Орієнтовна потреба в коштах становить: 

 31*11671=361801грн. на  1 особу 

 24 *361801= 8683224 грн. 



У обговоренні взяли участь: Масло О.М., Засенко Н.І., Резніченко М.В., 

Сизько Д.В., Коваленко О.В., Флоренко О.А., Веснін І.В., Скиба Н.І., 

Малафій Н.І. 

Під час обговорення усі присутні члени комісії дійшли згоди щодо 

спрямування субвенції на придбання житла у власність та виплату грошової 

компенсації за належні для отримання житлові приміщення з метою придбання 

житла  особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

особам з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов та визначили орієнтовну потребу в коштах. 

 

Вирішили: 

 

1. Напрямками використання субвенції, передбаченої Порядком та 

умовами 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  осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.06.2019 № 616 «Про внесення змін до постанови 

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

виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення з 

метою придбання житла  особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

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

громадян, що потребують поліпшення житлових умов та підпадають під дію 

вище зазначеної  постанови. 

2. Орієнтовна потреба в коштах на 24 особи  з числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа становить 8683224 грн. 

          3. Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради подати Протокол засідання  комісії для 

формування пропозицій стосовно потреби у спрямуванні 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, осіб з 

їх числа на затвердження виконавчому комітету Золотоніської міської ради  

протягом 10 календарних днів з його прийняття. 

 

Голосували: За - одноголосно.  

 

____________ Масло О.М. 

  

____________ Засенко Н.І. 

 

____________ Резніченко М.В. 

 



____________ Сизько Д.В. 

 

____________ Коваленко  О.В. 

 

____________ Флоренко О.А. 

 

____________ Веснін І.В. 

 

____________ Малафій Н.І. 

 

____________ Скиба Н.І.  

 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура 


