
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 18.11. 2019 № 410 

                 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 13.11.2019 № 2 (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., службу у справах дітей, молоді та спорту  

(Засенко Н.І.) та управління праці та соціального захисту населення  

(Лукомську Т.Е.). 

 

Міський голова   В.О. Войцехівський 

 
Лукомська 53320 



 

ПРОТОКОЛ №2 

 

 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 

 

м. Золотоноша         13.11.2019 року

           

Голова комісії:     Масло О.М. – перший заступник   

      міського голови  

 

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

  у справах дітей, молоді і спорту 

 

Заступник голови комісії:  Лукомська Т.Е.- начальник   

  управління праці та соціального   

 захисту 

 

 

Секретар комісії:     Резніченко М.В.– заступник  

       начальникаМУПСЗН 

Члени комісії: 

Начальник юридичного відділу    Сизько Д.В. 

 

Начальник управління економіки   Остроглазова В.В. 

 

Начальник фінансового управління   Коваленко О.В. 

 

Начальник відділу освіти     Строкань О.М. 

 

Начальник управління житлово-комунального 

господарства      Флоренко О.А. 

 



Начальник управління архітектури, регулювання  

забудови та земельних відносин     Веснін І.В. 

 

Директор центру соціальної допомоги    Неліна Л.Т. 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку 

управління праці та соціального захисту  

населення         Малафій Н.І. 

 

В.о. завідувача відділенням ССДМ             Скиба Н.І.  

Порядок денний: 

1. Визначення  осіб, які мають право на виплату грошової  компенсації на житло дітям 

сиротам дітям, позбавленим батьківського піклування згідно порядку черговості  взяття на 

квартирний облік та відповідно Порядку та умов 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: 

Лукомську Т.Е., яка проінформувала присутніх, що 11.11.2019 до управління праці 

надійшов Протокол засідання  обласної комісії  з прийняття рішень щодо розподілу коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонті 

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 29.08.2019 № 1, яким затверджено розподіл 

коштів пропорційно до потреби. На місто Золотоноша розподілено кошти в сумі 723602 грн. 

для виплати грошової компенсації на дві особи. На цьому засіданні комісія має визначитись з 

двома  особами, які відповідно до законодавства мають  право на виплату грошової 

компенсації відповідно до Порядку  та черговості.  

Також Лукомська Т.Е. зауважила,  про необхідність затвердження списків дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, що перебувають на 

позачерговому квартирному обліку в новій редакції, оскільки до попередніх списків, які були 

сформовані на перше засідання комісії помилково внесено три особи, які на момент 

проведення засідання комісії не могли претендувати на виплату зазначеної компенсації,так 

як досягли віку 23 років. Це Бржестовська Олена Богданівна, 09.03.1996 р.н., Іщенко Вікторія  

Василівна, 22.07.1996 р.н., Кубрушко Руслан Володимирович, 02.06.1996. 



Оскільки відповідно до п. 19 Порядку право на отримання житла за рахунок субвенції 

або грошової компенсації мають діти в порядку черговості взяття на квартирний облік, а 

відповідно до списку наступними по черзі Паколь Світлана Анатоліївна, 14.02.1997р.н. та  

Ліснічук Катерина Олегівна, 25.04.1997 р.н. комісії необхідно перевірити наявність у 

зазначених  дітей статусу дитини - сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування,  

наявність документів про перебування на квартирному обліку та перевірити наявність у 

дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх 

п’яти років. 

Флоренко О.А. підтвердив, що вищезазначені особи дійсно перебувають на 

позачерговому квартирному обліку, зокрема Паколь Світлана Анатоліївна, 14.02.2019 р.н., 

згідно рішення виконавчого комітету Золотоніської міської ради „Про занесення на облік 

громадян, що потребують поліпшення житлових умов для отримання житла” (№170 від 

21.05.2014), перебувала на першочерговій черзі у статусі дитини, позбавленої батьківського 

піклування та рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради „Про переведення 

з першочергового квартирного обліку на позачерговий квартирний облік” (№462 від 

19.12.2017) переведена на позачергову квартирну чергу, місце проживання зареєстровано в 

гуртожитку по вул. Обухова, 48 Б, попередньо Паколь С.В. проживала з опікуном 

Строгановою Т.І по пров. 1-й Новий, 11, на даний час, управлінням отримано відомості, а 

саме Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухомість та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна ( №188515942 від 13.11.2019 та № 188515873 від 

13.11.2019) з підтвердженням щодо відсутності, на праві власності, у неї нерухомого майна 

(житла), відповідні відомості занесено до Єдиного державного реєстру громадян, які  

потребують поліпшення житлових умов (внутрішній код 235).  

Щодо Ліснічук Катерини Олегівни, 25.04.1997 року народження, згідно рішення 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради „Про занесення на облік громадян, що 

потребують поліпшення житлових умов для отримання житла” (№170 від 21.05.2014), 

перебувала на першочерговій черзі у статусі дитини позбавленої батьківського піклування та 

рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради „Про переведення з 

першочергового квартирного обліку на позачерговий квартирний облік” (№462 від 

19.12.2017) переведена на позачергову квартирну чергу. Її місце проживання зареєстроване 

по вул. Шевченка, 12 кв. 2, дане житло за нею не закріплено, на даний час, управлінням 

отримано відомості, а саме Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухомість 

та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру 

заборон відчуження об’єктів нерухомого майна ( № 188453778 від 12.11.2019) з 

підтвердженням щодо відсутності, на праві власності, у неї житла, відповідні відомості 

занесено до Єдиного державного реєстру громадян, які  потребують поліпшення житлових 

умов (внутрішній код 236). 

Засенко Н.І. повідомила, що Паколь Світлана Анатоліївна, 14.02.1997р.н. та  Ліснічук 

Катерина Олегівна, 25.04.1997 р.н. перебували на обліку в службі у справах дітей, молоді та 

спорту. Зняті з обліку у зв’язку з досягненням повноліття. Документи, які підтверджують 

статус, додані.  

У обговоренні взяли участь:Масло О.М., Лукомська Т.Е.Засенко Н.І., Резніченко 

М.В., Сизько Д.В., Коваленко О.В.,Остроглазова В.В. Флоренко О.А., Строкань О.М. Веснін 

І.В., Неліна Л.Т., Скиба Н.І., Малафій Н.І. 



Вирішили: 

1.Затвердити списки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування віком 

від 18 до 23 років, що перебувають на позачерговому квартирному обліку  в новій редакції. 

2.Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради письмово під розпис ознайомити Паколь Світлану Анатоліївну, 

14.02.1997р.н. та Ліснічук Катерину Олегівну, 25.04.1997 р.н. з порядком та умовами 

отримання житла за рахунок субвенції чи грошової компенсації. 

3. Наступне засідання комісії провести після подання Паколь С.А та Ліснічук К.О.  

документів на виплату компенсації. У разі, якщо протягом одного місяця з дати надіслання 

повідомлення зазначені особи не звернуться з заявою до управління праці та соціального 

захисту населення комісія додатково прийме рішення про можливість призначення грошової 

компенсації дитині, яка є наступною за квартирним обліком. 

Голосували: За - одноголосно. 

____________Масло О.М.  

    ____________ Лукомська Т.Е. 

____________Засенко Н.І 

____________ Резніченко М.В. 

      _____________       Сизько Д.В. 

 

     _____________        Остроглазова В.В. 

 

     _____________         Строкань О.М. 

 

 

____________          Коваленко  О.В. 

 

  
_____________Флоренко О.А.  

   

  

____________          Веснін І.В.  

 

 

  

    _____________         Неліна Л.Т. 

 

    _____________         Малафій Н.І 

 

    _____________         Скиба Н.І.  

 

 

 

 


