
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 04.12. 2019 № 439 

                 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 від 27.11.2019 №3 

  

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 27.11.2019 № 3 (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., начальника служби у справах дітей, молоді і 

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

(Лукомську Т.Е.). 

 

Міський голова   В.О. Войцехівський 
 

Лукомська 23320 



ПРОТОКОЛ №3 

 

 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         27.11.2019 

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 

начальника МУПСЗН 

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.  

центру соціальної допомоги 

Запрошені: 

Паколь Світлана Анатоліївна                              особа з числа дітей, позбавлених  

батьківського піклування 

Ліснічук Катерина Олегівна особа з числа дітей позбавлених, батьківського 

піклування 

Порядок денний: 

1. Розгляд подання управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради щодо визначення права на  

призначення і виплату Паколь С.А. та Ліснічук К.О. грошової компенсації  за 

належні для отримання житлові приміщення, як особам з числа дітей сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов 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»(далі Постанова). 

По питанню порядку денного слухали: 

1. Лукомську Тетяну Едуардівну - начальника управління праці та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради, яка повідомила, що  відповідно до п.24 Постанови, управлінням праці та 

соціального захисту населення під розпис надало Паколь Світлані Анатоліївні 

та Ліснічук Катерині Олегівні роз’яснення щодо прав на отримання житла за 

рахунок грошової компенсації та ознайомлено з порядком і умовами отримання 

житла за рахунок грошової компенсації. 



          2. Засенко Ніна Іванівна - начальник служби у справах дітей, молоді і 

спорту повідомила, що: - Ліснічук Катерина Олегівна, 25.04.1997 р.н., 

перебувала на первинному обліку у службі у справах дітей з 28.05.2013 (наказ 

ССД виконавчого комітету Золотоніської міської ради від 28.05.2013 № 7) до 

досягнення повноліття. Згідно рішення виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради від 28.05.2013 №160 мала статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування. Причина взяття на облік та надання статусу: 

позбавлення батьківських прав батька та матері.  Ліснічук К.О. зареєстрована за 

адресою м. Золотоноша, вул. Шевченка,12 кв.2. 

         - Паколь Світлана Анатоліївна, 14.02.1997 р.н., перебувала на 

первинному обліку у службі у справах дітей з 24.06.2009 (наказ ССД 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради від 24.06.2009 № 33) до 

досягнення повноліття. Згідно рішення виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради від 24.12.2009 №744 мала статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування. Причина взяття на облік та надання статусу: тривала 

хвороба матері, яка перешкоджала їй виконувати свої батьківські обов’язки та 

позбавлення батьківських прав батька.  Паколь С.А. зареєстрована за адресою 

м. Золотоноша, вул. Обухова,48 Б (гуртожиток) з 28.05.2013 року. 

3. Флоренко Олександр Анатолійович - начальник управління житлово 

- комунального господарства повідомив, що: 

- Ліснічук К.О. перебуває на квартирному обліку з 21.05.2014. На момент 

встановлення статусу  дитини позбавленої батьківського піклування у Ліснічук  

К.О. наявне житло на праві користування за адресою м. Золотоноша вул. 

Шевченка.12 кв.2. Згідно акту обстеження від 21.11.2019 дане житло не 

придатне до проживання. Будинок занедбаний, глинобитний, в щілинах стін 

проживають птахи. Частково відсутні вікна.  Протягом  п’яти попередніх років 

житло не відчужувалося. Безкоштовно житлом не забезпечувалась. 

Неодружена, неповнолітніх дітей немає.  

- Паколь С.А. перебуває на квартирному обліку з 21.05.2014. На момент 

встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування у Паколь 

С.А. не було майна, в т. ч. житла, що належить їй на праці власності 

/користування. Власного житла не має. Протягом п’яти попередніх років житло 

не відчужувалося. Безкоштовно житлом не забезпечувалась. Неодружена, 

неповнолітніх дітей немає. 

            4.Резніченко Марина Володимирівна - секретар комісії повідомила, 

що заявниці подали пакети  документів, що передбачено  п.28 Постанови. 



До відома членів комісії доведено формулу за якою розраховується грошова 

компенсація та повідомлено, що відповідно до п. 22Постанови розмір 

компенсації розраховується виходячи з таких нормативів: 

        за нормою - 31 кв. метра загальної площі; 

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. З урахуванням опосередкованої 

вартості спорудження 1 кв. м.(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.). 

          Враховуючи вищезазначене:  

Розрахунок компенсації на житло для Ліснічук К.О. становить : 

31*11671=361801 грн. 

Розрахунок компенсації на житло для Паколь С.А. становить : 

31*11671=361801 грн. 

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. Призначити Ліснічук Катерині Олегівні, особі з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошову компенсацію у розмірі 

361801грн. (триста шістдесят одну тисячу вісімсот одну грн. 00 коп.) 

2. Призначити Паколь Світлані Анатоліївні,особі з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошову компенсацію у розмірі 

361801грн. (триста шістдесят  одну тисячу вісімсот одну  грн. 00 коп.) 

 

Голосували: За - одноголосно. 

___________ Масло О.М.  

___________ Лукомська Т.Е. 

___________ Засенко Н.І 



___________ Резніченко М.В. 

___________ Сизько Д.В. 

___________ Остроглазова В.В. 

___________ Коваленко О.В. 

___________ Строкань О.М. 

___________ Флоренко О.А. 

___________ Веснін І.В.  

___________ Неліна Л.Т. 

___________ Малафій Н.І. 

___________ Скиба Н.І.  

 


