
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 14.07. 2021 № 298 

                 м. Золотоноша 

 
Про затвердження Протоколу засідання комісії з використання субвенції з 

державного бюджету на забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та  підтримки малих групових 

будинків від 13.07.2021 №1 

На виконання 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”, 

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

Україні”,- 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Протокол засідання комісії з використання субвенції з 

державного бюджету на забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та  підтримки малих групових 

будинків від 13.07.2021 №1. 

2. Службі у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради (Засенко Н.І.) направити Службі у справах дітей 

Черкаської обласної державної адміністрації пропозиції щодо потреби у 

субвенції до 16.07.2021. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., начальника служби у справах дітей,сім’ї,молоді та 

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

(Лукомська Т.Е.). 

 

Перший заступник міського голови    Олег МАСЛО 

Тетяна Лукомська 23320 



ПРОТОКОЛ №1 

 

комісію з використання субвенції з державного бюджету на забезпечення дітей-

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

підтримки малих групових будинків 

 

м. Золотоноша         13.07.2021 

року           

Голова комісії:       Масло О.М. – перший заступник 

          міського голови  

 

Заступник голови комісії: 

 

 

Заступник голови комісії:  

 

Засенко Н. І. - начальник служби у 

справах дітей,                                                                                                                                          

сім’ї, молоді та спорту;  

Лукомська Т.Е. - начальник 

управління праці та соціального 

захисту населення; 

  

Секретар комісії:     Резніченко М.В.– заступник  

                 начальника МУПСЗН 

Члени комісії: 

Начальник управління архітектури, регулювання забудови та       Веснін І.В. 

земельних відносин 

 

 

Завідувач відділенням СССДМ центру надання соціальних послуг   Жук З.М. 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку                                    Малафій Н.І 

управління праці та соціального захисту населення 

 

Директор центру  надання соціальних послуг                               Неліна Л.Т. 

 

  
Начальник відділу прогнозування та розвитку громади              Остроглазова В.В. 

 

  
Начальник юридичного відділу                                                     Сизько Д.В. 

 

  
Начальник відділу освіти                                                              Строкань О.М. 

 



  
Начальник управління житлово-комунального                                Харін А.В.  

господарства 

 

Порядок денний: 

1. Визначення  потреби  в субвенції за напрямками. 

2. Підготовка пропозицій, формування та затвердження списків осіб, які 

перебувають на квартирному обліку для виплати грошової 

компенсації. 

Слухали: 

Тетяну Лукомську, яка проінформувала присутніх членів комісії про те, 

що18.06.2021 набрала чинності постанова 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», якою затверджено: 

-  порядок та умови 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; 

-  порядок підтримки малих групових будинків; 

-  порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання 

житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа. 

У свою чергу виконавчим комітетом Золотоніської міської ради 

затверджено склад комісії з використання субвенції з державного бюджету на 

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

числа житлом та  підтримки малих групових будинків, 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 Порядку та умовах. 

Станом на 01.07.2021 у громаді є потреба у забезпеченні житлом  осіб з 

числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов. 
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Комісії потрібно визначитись із шляхами забезпечення цієї категорії громадян 

житлом та визначити напрямки спрямування субвенції, 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; 

продовження та завершення розпочатих у попередніх періодах робіт з 

будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для 

дитячих будинків сімейного типу відповідно до проектної документації, 

затвердженої в установленому законодавством порядку; 

придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для 

дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, 

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

інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов (далі - особи); 

рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному 

ринку; 

розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для 

розміщення малих групових будинків, на капітальний ремонт/реконструкцію 

житла для дитячих будинків сімейного типу; 

виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для осіб відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за 

належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615 (далі - 

грошова компенсація); 

підтримку малих групових будинків відповідно до Порядку підтримки 

малих групових будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 травня 2021 р. № 615. 

Марина Резніченко зазначила, що з 2021 року комісія має сформувати три 

окремих загальних списки осіб у порядку черговості відповідно до дати 

включення у списки громадян, які користуються правом позачергового 

одержання жилих приміщень: 

від 16 до 23 років; 

від 23 до 35 років; 

старші 35 років. 

Виплата грошової компенсації на умовах співфінансування з державного, 

місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством, 

здійснюється залежно від віку особи: 
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для осіб від 23 до 35 років - 70 відсотків граничної вартості житла  з 

подальшим зменшенням частки державного бюджету на 10 відсотків щороку, 

до 50 відсотків - у 2023 році та наступних роках; 

для осіб старше 35 років - 30 відсотків граничної вартості житла 

компенсується з державного бюджету, у 2022 році та наступних роках грошова 

компенсація у розмірі граничної вартості житла здійснюється за рахунок 

місцевих бюджетів. 

Решта відсотків сплачується за рахунок місцевих бюджетів та/або інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

Артем Харін повідомив, що станом на 01.07.2021 у Золотоніській 

територіальній громаді на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов перебувають 49 осіб, віком від 16 до 23 років та 34 особи  віком 

від 23 до 35 років, які підпадають під дію зазначеної Постанови (списки 

додаються). Особи старше 35 років на квартирному обліку не перебувають. 

Ніна Засенко повідомила, що службою у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту виконавчого комітету Золотоніської міської ради перевірено наявність 

відповідного статусу у зазначених осіб, які перебувають на обліку громадян, що 

потребують поліпшення житлових умов, та запропонувала:  

- сформувати орієнтовну потребу в коштах на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб х їх числа  на 48 осіб 

відповідно до списку наданого управлінням житлово - комунального  

господарства (особи віком від 16 до 23 років) за виключенням Безпрозванного 

Володимира Віталійовича, який з 20.06.2018 року перебуває на постійному 

державному утриманні в Гельмязівському психоневрологічному диспансері та 

Литвиненко Вікторії Олександрівні, якій було придбано житло в 2021 році. 

Додатково повідомила, що одна особа із зазначеного списку - Литвиненко 

Сергій Олександрович - є  особою з інвалідністю з дитинства. 

- сформувати орієнтовну потребу в коштах на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб х їх числа  на 33 особи 

відповідно до списку наданого управлінням житлово - комунального  

господарства (особи віком від 23 до 35 років) на умовах співфінансування з 

державного, місцевих бюджетів, за виключенням Потапенка Ярослава 

Володимировича, який за повідомленням Золотоніського центру пробації 

перебуває в місцях позбавлення волі. 

Резніченко М.В. повідомила присутніх, що відповідно до п. 8. Порядку 

виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 



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

обсяг грошової компенсації визначається за такою формулою: 

ОГК = (31 + 10) x Вг x Км, 

де ОГК – обсяг грошової компенсації; 

31 - 31 кв. метр загальної площі у квартирах, садибних (одноквартирних) 

будинках із житлового фонду, з яких жила площа на особу повинна бути не 

меншою від середнього показника забезпеченості громадян жилою площею у 

відповідному населеному пункті; 

10 - додаткові 10 кв. метрів жилої площі на особу з інвалідністю; 

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

пункту за місцем перебування особи на квартирному обліку; 

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

житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, обласних центрів і 

міст обласного значення. 

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

перебування особи на квартирному обліку обчислюється відповідно до 

нормативно-правових актів Мінрегіону. 

      Міністерством розвитку громад та територій України опубліковано наказ № 

119 від 20.05.2021 «Про показники опосередкованої вартості спорудження 

житла за регіонами України». Даним наказом опосередкована вартість  

спорудження житла по Черкаській області  станом на 01.04.2021 затверджена у 

сумі 13827грн. за 1 м. кв. 

Орієнтовна потреба в коштах на осіб віком 16-23 роки становить: 

 31метр кВ. *13827=428637грн. на  1 особу 

 47 осіб *428637= 20145939,00 грн. 

1 особа *(31+10)*13827=566907,00 грн. 

20145939+566907=20712846,00 грн. 

Орієнтовна потреба в коштах на осіб віком 23-35 роки становить: 

31метр кВ. *13827=428637 грн. *70%.=300045,90 грн. на 1 особу з 

державного бюджету 

428637 грн. *30%=128591,1 грн. з міського бюджету на 1 особу 

33 особи  *300045,90 грн. = 9901514,70 грн.(державний бюджет) 



33 особи *128591,1 грн. = 4243506,3 грн.(міський бюджет) 

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

Сизько Д.В., Харін А.В., Строкань О.М., Неліна Л.Т., Жук З.М., Малафій Н.І. 

Резніченко М.В., 

Під час обговорення усі присутні члени комісії дійшли згоди щодо 

спрямування субвенції на  виплату грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення для осіб відповідно до Порядку виплати 

грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-

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

перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов та 

визначили орієнтовну потребу в коштах. 

Вирішили: 

1. Напрямками використання субвенції у 2021 році, передбаченої 

Порядом та умовами 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 травня 2021 р. № 

615  визначити: виплату грошової компенсації за належні для отримання 

житлові приміщення для осіб відповідно до Порядку виплати грошової 

компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

2. Встановити, що орієнтовна потреба в коштах: 

- на 48 осіб віком 16-23 роки становить: 20712846,00 грн.(державний бюджет); 

- на 33 особи віком 23-35 роки становить: 9901514,70 грн.(державний бюджет) 

4243506,30 грн.(міський бюджет). Списки осіб додаються. 

3. Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради подати Протокол засідання  комісії з 

використання субвенції з державного бюджету на забезпечення дітей-сиріт, 

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

підтримки малих групових будинків на затвердження виконавчому комітету 

Золотоніської міської ради  протягом 10 календарних днів з його прийняття. 

 4. Службі у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради направити Службі у справах дітей 

Черкаської обласної державної адміністрації супровідний лист, підписаний 

міським головою з пропозиціями щодо потреби у субвенції, оригінал 
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протоколу, підписаний членами місцевої комісії(один примірник), копію 

рішення органу місцевого самоврядування про затвердження протоколу та 

оригінали двох окремих списків у порядку черговості відповідно до дати 

включення їх у списки громадян, які користуються правом позачергового 

одержання жилих приміщень віком від 16 до 23 років, від 23 до 35 років для 

виплати грошової компенсації із визначенням окремо щодо кожної особи 

обсягу такої компенсації, підписані членами місцевої комісії. 

 

Голосували: За - одноголосно. 

______________Масло О.М.  

______________Засенко Н.І. 

______________Лукомська Т.Е. 

______________Харін А.В. 

______________Веснін І.В. 

______________Остроглазова В.В. 

______________Строкань О.М. 

_______________Сизько Д.В. 

 
 

_______________Неліна Л.Т. 

 

  ________________Жук З.М.  

  

  ________________Резніченко М.В. 

  
 

________________Малафій Н.І.  

 

 

 

 

 

 


