
                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

Воскресенської селищної ради        

№ ___ від ___________ року 

 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

засідання Місцевої комісії  з формування пропозицій щодо 

потреби в 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 

 

14 липня 2021 року                                                                смт Воскресенське  

 

 

           Присутні 

 Голова комісії: 

МАНЖУЛА Людмила – керуюча справами виконавчого комітету 

Воскресенської селищної ради – відпустка 

Заступник голови комісії: 

ЗЯБКО Сергій – начальник відділу соціального захисту населення 

Воскресенської селищної ради; 

Секретар  комісії: 

БЕЗБОЖНА Олена – спеціаліст соціального захисту населення  

Воскресенської селищної ради 

          Присутні члени комісії: 

ЦЕСЬКО Олена – начальник фінансового відділу Воскресенської 

селищної ради; 

МЕЛЬНИК Людмила – начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-

економічного розвитку Воскресенської селищної ради; 

СИВОПЛЯС Ольга – депутат Воскресенської селищної ради; 

 

Відсутні: 

          САКУН Олена – начальник юридичного відділу Воскресенської селищної 

ради – звільнена. 

ШАЛАНИЧ Ярослав – начальник відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради - відпустка. 

СМИРНОВА Ольга - депутат Воскресенської селищної ради – відпустка. 

ДЕСЯЦЬКА Тетяна – депутат Воскресенської селищної ради (відсутня).  

 

 
                                                                                                                                                                

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 



 

 1. Формування пропозицій щодо потреби в 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 . 

 

2. Затвердження загального списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку  віком від 16 

до 23 років, віком від 23 до 35 років,   по Воскресенській селищній раді 

(Воскресенської ТГ) Миколаївському району Миколаївської області на 

придбання житла. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

ЗЯБКО Сергій  – начальник відділу соціального захисту населення 

Воскресенської селищної ради: 

 

1. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 року 

№ 615 «Деякі питання забезпечення дітей –сиріт, дітей, позбавлених 

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

будинків» та Наказ Міністерства розвитку громад та території України «Про 

показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» 

від 20.05.2021 року № 119 виконавчим комітетом Воскресенської селищної ради 

створено комісію та розглянуто питання щодо встановлення граничної вартість 

житла і затвердження списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку  у 2021 році 

 

Щодо встановлення граничної вартості житла та визначення розміру 

компенсації, та відповідно до пункту 14 постанови КМУ від 26.05.2021 року № 

615 «Деякі пимтання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» та 

Наказу Міністерства розвитку громад та території розвитку «Про показники 

опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» від 

20.05.2021 року № 119 визначається розмір, виходячи з таких нормативів: 

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 (постанови КМУ від 26.05.2021 року № 615 «Деякі 

питання забезпечення дітей –сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків»); 

14018 грн. – опосередкована вартість 1 кв.м. загальної площі житла для 

населенного пункту (Наказ Міністерства розвитку громад та території 

розвитку «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за 

регіонами України» від 20.05.2021 року № 119). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200515.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200515.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200515.html


Розмір грошової компенсації становить 31*14018грн.=434558 грн. 

 

Орієнтовна потреба в коштах для дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа віком від 16 до 23 років 

визначається у розмірі 100%, а саме  434558 (чотириста тридцять чотири 

тисячі п’ятсот п’ятьдесят вісім) гривень. 

 

Розмір грошової компенсації для осіб віком від 23 до 35 років  визначається 

в розмірі 70%, а саме  (31*14018)*70/100=304191грн 

 

Орієнтовна потреба в коштах для дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа віком від 23 до 35 років 

визначається у розмірі 70%, а саме  304191 (триста чотири тисячі сто 

девяносто одна) гривня. 

 

У разі наявності у дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа інвалідності гранична вартість житла розраховується за формулою 

відповідно до пункту 14 постанови КМУ від 26.05.2021 року № 615 «Деякі 

питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» 

та Наказу Міністерства розвитку громад та території розвитку «Про 

показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами 

України» від 20.05.2021 року № 119 

ГВЖ = (31 + (10 × Nі)) × Вг × Км, 

де ГВЖ - гранична вартість житла; 

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

будинках із житлового фонду, з яких житлова площа на дитину має бути не 

меншою від середнього показника забезпеченості громадян жилою площею у 

відповідному населеному пункті; 

(10 × Nі): 10 - додаткові 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з 

інвалідністю, Nі - кількість дітей з інвалідністю; 

Вг - вартість (грн) 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. 

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

перебування дитини на квартирному обліку обчислюється відповідно до 

нормативно-правових актів Мінрегіону. 

(31+(10*1))*14018грн * 1=574738 грн 

 

Орієнтовна потреба в коштах для дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа при наявності у них інвалідності 

визначається у розмірі 574738 (п’ятсот сімдесят чотири тисячі сімсот 

тридцять вісім) гривень. 

2. Відповідно до пункту 13 Порядку та умов надання у 2021 році субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200515.html


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, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 р. № 615, право на 

отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації відповідно до 

цих Порядку та умов за власним вибором мають діти віком від 16 до 23 років,  

віком від 23 до 35 років у порядку черговості взяття на квартирний облік. 

Пунктом 10 Порядку та умов передбачено, щодо повноважень місцевої 

комісії належить затвердження списку дітей для виплати грошової компенсації із 

визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації. 

 Пунктом 5 Порядку та умов передбачено, що обов’язковою умовою є 

перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком 

від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на соціальному 

квартирному обліку або на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов у разі придбання соціального житла, житла для дітей (далі – 

квартирний облік). 

Тобто, повинен бути сформований та затверджений місцевою комісією 

єдиний загальний квартирний облік (який містить соціальний квартирний облік 

та облік громадян, які потребуються поліпшення житлових умов). 

Загальний список дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку віком 

від 16 до 23 років, віком від 23 до 35 років,  по Воскресенській селищній  раді 

(Воскресенської ТГ) Миколаївського району Миколаївської області  на 

надання їм грошової компенсації на придбання житла додається . 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Розглянувши вище зазначені питання та в результаті голосування комісія 

вирішила. 

Відповідно до Порядку та умов надання у 2021 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 або виплата грошової компенсації за 

належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла 

затвердженого постановою КМУ від 26.05.2021 року № 615 «Деякі питання 

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

числа житлом та підтримки малих групових будинків” та Наказу Міністерства 

розвитку громад та території розвитку «Про показники опосередкованої вартості 

спорудження житла за регіонами України» від 20.05.2021 року № 119  

1.Визначити орієнтовну потребу в коштах для дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа віком від 16 до 23 років 

визначається у розмірі 434558 (чотириста тридцять чотири тисячі  п’ятсот 

п’ятьдесят вісім) гривень на придбання житла. 

 



ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 6 чол.                                  «ПРОТИ» - 0 чол 

Визначити орієнтовну потребу в коштах для дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком від 23 до 35 

років визначається у розмірі 304191 (триста чотири тисячі сто девяносто 

одна) гривня на придбання житла. 

 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 6 чол.                                  «ПРОТИ» - 0 чол. 

 

Визначити орієнтовну потребу в коштах для дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа при наявності у них 

інвалідності визначається у  розмірі 530 540 (п’ятсот тридцять тисячь 

п’ятсот сорок) гривень на придбання житла. 

 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 6 чол.                         «ПРОТИ» - 0 чол. 

 

2.Затвердити списки осіб для виплати грошової компенсації із 

визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації, які 

перебувають на квартирному обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа віком від 16 до 23 років, віком від 

23 до 35 років Воскресенської селищної ради (Воскресенської ТГ) 

Миколаївського району Миколаївської області додається згідно з додатками 

№ 1,2 на придбання житла. 
  

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 6 чол.                                  «ПРОТИ» - 0 чол. 
  

Протокол вела: БЕЗБОЖНА Олена Володимирівна – спеціаліст відділу 

соціального захисту населення Воскресенської селищної ради. 

 

Голова комісії                   _____________________Людмила МАНЖУЛА 

Заступник голови комісії _____________________ Сергій ЗЯБКО 

Секретар комісії ____________________________ Олена БЕЗБОЖНА 

Члени комісії                                                                                    

                      _______________________________   Олена ЦЕСЬКО 

                        ____________________________Людмила МЕЛЬНИК 

                        _____________________________ Ольга СИВОПЛЯС 
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