УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 24 вересня 2019 року

№ 374
м. Мала Виска

Про визначення кандидата з числа дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування та
осіб з їх числа для виплати грошової компенсації
за рахунок субвенції з державного бюджету в
місцевий бюджет для придбання житла
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року
№877 «Про затвердження 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» зі змінами від 26 червня 2019 року №616, рішення виконавчого комітету міської
ради від 08 серпня 2019 року №306 «Про створення комісії з питань формування
пропозицій стосовно потреби щодо спрямування коштів 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, і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову
компенсацію», Протоколу засідання Комісії від 09 вересня 2019 року №1, затвердженого
рішенням виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 12 серпня 2019 року №
328 «Про затвердження протоколу засідання комісії з питань формування пропозицій
стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
від 09.08.2019 року №1», Протоколу засідання Комісії від 04 вересня 2019 року №2,
затвердженого рішенням виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 05
вересня 2019 року № 331 «Про розгляд заяв гр.Ткач В.О., Андрієнко Є.В., Гурової А.А.
щодо виплати грошової компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського
піклування та особам з їх числа для придбання житла за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому
комітеті Маловисківської міської ради і затвердження гр.Ткач В.О., Андрієнко Є.В.,
Гурової А.А. як осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Маловисківської міської
ради», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та

розпорядженням голови Кіровоградської ОДА від 09 вересня 2019 року № 989-р «Про
затвердження рішення обласної комісії», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити рішення комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби
щодо спрямування коштів 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, і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено
грошову компенсацію від 24 вересня 2019 року № 3 (додається).
2. Затвердити особу з числа кандидатів для отримання грошової компенсації в
сумі 312201,00 грн, на придбання житла гр. Ткача Валентина Олександровича,
15.11.1999 р.н., який перебуває першим на квартирній черзі виконавчого
комітету Маловисківської міської ради та яким надано усі документи,
передбачені Постановою КМУ від 15.11.2017 року №877 (зі змінами від
26.06.2019 № 616)
3. Надати управлінню соціального захисту населення Маловисківської районної
державної адміністрації копію даного рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Перший заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

Додаток № 1
до рішення виконкому
від 24.09.2019 р. № 374

ПРОТОКОЛ
засідання комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби
щодо спрямування коштів 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, і визначення
дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію
24 вересня 2019 року

№___3___
м. Мала Виска

Головувала:
ЖОВТИЛО Алла Василівна- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради – Голова комісії
ПРИСУТНІ: Захватихата П.В., Шпак Т.М, Пісний С.А., Міренкова І.П,
Анусевич А.О., Слюнявченко Н.В., Захватихата Т.В., Драна А.В.
Заступник голови Комісії, начальник служби у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету Маловисківської міської ради; начальник відділу
соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого
комітету; завідувач сектору містобудування та архітектури відділу житловокомунального господарства Маловисківської міської ради, спеціалісти ІІ
категорії; начальник юридичного відділу Маловисківської міської ради;
завідувач сектору фінансів та бухгалтерського обліку Маловисківської
міської ради, інспектор служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
Маловисківської міської ради.
ВІДСУТНІ: Чмихун М.П., Похила Л.В.
ЗАПРОШЕНІ: Ткач Валентин Олександрович – кандидат на отримання
компенсації.
Порядок денний:

1. Затвердження кандидата з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в
службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської
міської ради та на квартирному обліку, на отримання грошової
компенсації за рахунок субвенції з державного бюджету в місцевий
бюджет на придбання житла дітям сиротам, дітям, позбавленим
батьківського піклування, особам з їх числа, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 616.
Голосували про затвердження порядку денного :
За – 9
Проти – 0
Утримались – 0.
СЛУХАЛИ:
ЖОВТИЛО Аллу Василівну – заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, голову Комісії, яка повідомила, що на
підставі рішення обласної комісії з питань прийняття рішень щодо розподілу
у 2019 році коштів 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 (викладеного в протоколі від 30 серпня 2019 року
№1), затвердженого розпорядженням Голови Кіровоградської обласної
адміністрації від 09 вересня 2019 року №989-р, Маловисківській міській
об’єднаній територіальній громаді було виділено коштів субвенції з
державного бюджету в сумі – 312201,00 грн.
Додатково повідомила, що з УСЗН Маловисківської РДА надійшло
подання щодо спрямування коштів субвенції на виплату грошової
компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа в порядку черговості на квартирному обліку.
АНУСЕВИЧ Анна Олегівна – спеціаліст служби у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету Маловисківської міської ради повідомила, що
кандидатом Ткачем Валентином Олександровичем, 15.11.1999 року
народження, який перебуває перший на квартирній черзі, були надані
документи:
- копія розпорядження голови Маловисківської районної державної
адміністрації від 31 серпня 2015 року № 245-р, що підтверджує статус
дитини, позбавленої батьківського піклування, ( додається);
- копія рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від
14 січня 2016 року № 4 про занесення Ткача Валентина Олександровича на
квартирну чергу при міськвиконкомі (додається);
- довідка з місця навчання дитини (додається);
- відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек,
Єдиного реєстру заборон відчудження об’єктів нерухомого майна, що

підтверджують відсутність у дитини майнових прав та права власності на
нерухоме майно.
Ткач В.О. не є внутрішньо-переміщеною особою та не має інвалідності.
На даний час навчається на 2-му курсі денного відділення Одеської духовної
семінарії в м. Одеса та на час навчання проживає у гуртожитку Семінарії.
Раніше житлового приміщення Ткачу В.О. за рахунок бюджетних
коштів не надавалося.

ВИРІШИЛИ:
Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року
№ 877 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №616 від 26.06.19),
рішенням обласної комісії з питань прийняття рішень щодо розподілу у 2019
році коштів 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 розпорядженням Голови
Кіровоградської обласної адміністрації від 09 вересня 2019 року №989-р.,
розглянувши подання управління соціального захисту населення
Маловисківської районної державної адміністрації щодо спрямування коштів
субвенції на виплату грошової компенсації дітям-сиротам, дітям,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 17.09.2019 року №
1938, визначити кандидатом для отримання грошової компенсації в сумі
312201,00 грн, гр. Ткача Валентина Олександровича, 15.11.1999 р.н., який
перебуває першим на квартирній черзі виконавчого комітету
Маловисківської міської ради.
Голосували:
За – 9
Проти – 0
Утримались – 0
Голова Комісії
Заступник Голови Комісії
Секретар Комісії
Члени Комісії

А.ЖОВТИЛО
П.ЗАХВАТИХАТА
І.МІРЕНКОВА
А.ДРАНА
Т.ШПАК

Н.СЛЮНЯВЧЕНКО
Т.ЗАХВАТИХАТА
С.ПІСНИЙ
А.АНУСЕВИЧ

Керуючий справами

Л.ЛИННИК

