
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО  РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ                                      

Р І Ш Е Н Н Я № 

13.07.2020                                   смт Воскресенське           №32

Про затвердження положення про місцеву комісію для формування
пропозицій стосовно потреби спрямовання 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

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 «Про
затвердження  Порядку  та  умов надання  у  2018 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, осіб з їх
числа» зі змінами та доповненнями внесеними в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 01 червня 2020 року № 515 «Порядок та умови надання у
2020 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», виконавчий комітет селищної ради 

ВИРІШИВ:
 

1. Затвердити  Положення  про  місцеву  комісію  для  формування
пропозицій  стосовно  потреби  спрямовання  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, згідно з додатком.



2. Рішення виконавчого комітету Воскресенської селищної ради № 40 від
30.07.2019  року  Положення  про  комісію  з  питань  попереднього  розгляду
документів для формування пропозицій щодо визначення напрямів та об’єктів,
на які буде спрямовано субвенцію 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, або виплату грошової компенсації за належні для отримання
житлові приміщення для дітей з метою придбання житла» визнати таким, що
втратило чинність.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти керуючу справами
виконавчого комітету Воскресенської селищної ради Валентину ЧЕРНОВОЛ.

Селищний голова                                                          Олександр ШАПОВАЛОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого             

 комітету селищної ради

13.07.2020 № 32

ПОЛОЖЕННЯ

про  місцеву  комісію  для  формування  пропозицій  стосовно  потреби
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,
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа

І. Загальні положення

1.  Місцева  комісія  для  формування  пропозицій  стосовно  потреби
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,  забезпечення
житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх
числа (далі – місцева комісія, субвенція та діти відповідно) є консультативно –
дорадчим  органом,  створення  якого  затверджується  розпорядженням  голови
Воскресенської селищної ради.

2.  Місцева комісія у своїй діяльності  керується Конституцією України,
законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради
України,  прийнятими  відповідно  до  Конституції  та  законів  України,  актами
Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії Воскресенської селищної ради та
цим Положенням.

3.  Основним  завданням  місцевої  комісії  є  формування  пропозицій
стосовно потреби щодо спрямування субвенції.

ІІ. Повноваження комісії

1. Місцева комісія:

-  формує  потреби  щодо  спрямування  субвенції  за  напрямами,
передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання у 2020 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,  затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 в
редакції постанови кабінету Міністрів країни від 01 червня 2020 року № 515,
(далі – Порядок  та умови), і готує відповідні пропозиції;

-  формує та затверджує списки дітей,  які  перебувають на квартирному
обліку;

-  затверджує список дітей для виплати грошової компенсації;

-  надає  погодження  щодо  житлових об’єктів,  на  які  буде  спрямовано
субвенцію;

-  перевіряє  наявність  у  дитини  статусу  дитини-сироти,  дитини,
позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

- перевіряє наявність документів про перебування дитини на квартирному
обліку;

-  перевіряє  наявність  документів,  що подаються для придбання  житла,
передбачених пунктом 20 Порядку та умов;

-  проводить обстеження житлового приміщення, що придбавається.

2. Місцева комісія приймає від управління соціального захисту населення
Миколаївської районної державної адміністрації (далі – управління соціального
захисту  населення)  подання  про  придбання  дитині  житла  або  виплату  їй
грошової  компенсації  та  протягом  п’яти  робочих  днів  з  дати  надходження
подання розглядає його по суті у присутності дитини та приймає рішення про
придбання  дитині  житла  або  виплату  їй  грошової  компенсації,  яке
оформлюється відповідно до її повноважень.  

У  разі  неявки  дитини  розгляд  відповідного  питання  переноситься  на
наступне засідання місцевої комісії.

3. У рішенні місцевої комісії зазначається:

1) прізвище, ім’я та по батькові дитини, дата народження;

2)  документи,  що  підтверджують  статус  дитини-сироти,  дитини,
позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

3) факт перебування дитини на квартирному обліку;



4) інформація про:

- місце проживання дитини;

-  перебування  дитини  на  обліку  внутрішньо  переміщених  осіб  (у  разі
взяття її на такий облік);

-  наявність  у  дитини-сироти,  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування,  особи  з  їх  числа  інвалідності,  що  підтверджується  документом,
виданим  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

-  технічний  стан  житла,  що  придбавається,  наявність  комунікацій,
придатність для проживання в ньому дитини (зазначається тільки в рішенні про
придбання житла);

-  сума  грошової  компенсації  (зазначається  тільки  в  рішенні  місцевої
комісії  про виплату грошової компенсації  за рахунок субвенції  щодо кожної
дитини окремо).

4. Місцева комісія відмовляє дитині у придбанні житла або призначенні
грошової компенсації у разі:

- подання недостовірних відомостей;
-  прийняття  рішення  про  втрату  статусу  дитини-сироти,  дитини,

позбавленої  батьківського  піклування,  відповідно  до  Порядку  провадження
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  24  вересня
2008 року № 866;

-  наявності  у  дитини  майнових  прав  чи  права  власності  на  нерухоме
майно, що є підставою для зняття з квартирного обліку;

- неперебування дитини на квартирному обліку;

- надання дитині житлового приміщення раніше;

- непридатності житла, що придбавається, для проживання згідно з актом
обстеження стану житлового приміщення, складеного місцевою комісією.

5.  У  разі  відмови  у  придбанні  житла  або  призначенні  грошової
компенсації  місцева  комісія  не  пізніше  ніж  через  три  робочих  дні  з  дати
прийняття  відповідного  рішення надсилає  дитині  його копію із  зазначенням
підстав відмови.



6.  Рішення  місцевої  комісії  про  відмову  у  придбанні  житла  або
призначенні грошової компенсації може бути оскаржене дитиною в суді.

ІІІ. Формування та організація роботи комісії

1.  Персональний  склад  комісії  затверджується  виконавчим  комітетом
Воскресенської селищної ради.

2.  Головою  комісії  є  селищний  голова,  заступником  голови  комісії  –
керуючий справами виконавчого комітету, яка відповідає за роботу соціального
захисту громади. 

3.  До  складу  місцевої  комісії  входять  в.о.  старост  селищної  ради,
представники відділу з питань  соціального захисту населення селищної ради,
відділу  фінансів  селищної  ради,  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту,
відділу  ЖКГ  селищної  ради,  інвестицій  та  соціально-економічного  розвитку
селищної  ради,  а  також  представники  громадськості  та  інших  установ,
організацій селищної ради (за їх згодою). 

4.  Рішення  місцевої  комісії  оформляється  протоколом  і  підписується
всіма членами комісії  не  пізніше ніж через  10 календарних днів  з  дня його
прийняття.

Начальник відділу « Центр надання

адміністративних послуг»                                        Тетяна СИВАНИЧ
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