УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 липня 2021 року

№ 251
м. Мала Виска

Про затвердження протоколу засідання
місцевої комісії з питань 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,
забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб
з їх числа
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня
2021 року
№ 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки
малих групових будинків», рішення виконавчого комітету Маловисківської
міської ради від 12 липня 2021 року № 232 «Про створення місцевої комісії з
питань 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, забезпечення житлом дітей – сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Протокол засідання місцевої комісії з питань
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, забезпечення
житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа від 12.07.2020 №1 (додається).
2. Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я
виконавчого комітету Маловисківської міської ради подати дане
рішення і Протокол засідання місцевої комісії від 12.07.2020 року №
1 службі у справах дітей Кіровоградської обласної державної
адміністрації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 14.07.2021 року № 251
ПРОТОКОЛ
засідання місцевої комісії з питань 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
12 липня 2021 року

№___1___
м. Мала Виска

Головував:
Захватихата П.В., начальник служби у справах
міської ради – заступник голови комісії

дітей Маловисківської

ПРИСУТНІ члени комісії:
Анусевич Я.В.
- спеціаліст ІІ категорії юридичного відділу
міської ради
Байбузан М.В.
– головний спеціаліст фінансового управління
міської ради
Горбунов О.Ф.
- відділу архітектури, будівництва та
житлово –комунального господарства міської
ради
Драна А.В.
- фахівець із соціальної роботи КП
Маловисківської
ЦНСП;
Карабаєва О.В.
- спеціаліст ІІ категорії відділу соціального
захисту
населення, праці та охорони здоров’я міської
ради
Линник Л.І.
- керуюча справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
Міренкова І.П.
- спеціаліст ІІ категорії відділу соціального
захисту
населення, праці та охорони здоров’я міської
ради
Піньковська О.О.
- начальник відділу бухгалтерського обліку;

Хмара І.І.
Щербак С.О.

ЗАПРОШЕНІ:
Бобринець В.М.
Тупаленко Н.В.
Константінова Н.В.
Ткаченко Н.П.
Головач О.І.
Баранік М.М.

- директор КП Маловисківський ЦНСП
– спеціаліст ІІ категорії служби у справах дітей
міської ради

– староста Олександрівського старостинського
округу
- староста Первомайського старостинського
округу
– діловод ( помічник старости) Паліївського
старостинського округу
– староста сіл Миролюбівки, Червоної Поляни
– староста сіл Лозуватки, Димино
– староста сіл Мануйлівки, Лутківки

ВІДСУТНІ члени комісії:
Гульдас Ю.Л.
– міський голова Маловисківської міської ради
Жовтило А.В.
– заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів Маловисківської міської
ради
Онипсенко В.М.
- начальник відділу освіти, молоді та спорту
міської ради;
Похила Л.В.
- начальник фінансового управління міської ради
Білоног В.Г.
- начальник відділу архітектури, будівництва та
житлово –комунального господарства міської
ради
Шпак Т.М.
- начальник відділу соціального захисту
населення,
праці та охорони здоров’я виконавчого комітету
міської ради;
Порядок денний:
1. Формування пропозицій щодо спрямування у 2021 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, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада
2017 року № 877 (в редакції постанови КМУ від 26.05.2021 року № 615).
2.Затвердження списків дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа ( далі – осіб) на підставі прийнятих рішень та у

порядку черговості відповідно до дати включення у списки громадян, які
перебувають на квартирному обліку для виплати грошової компенсації та
визначення обсягу такої компенсації.
3. Визначення потреби в коштах субвенції, обрахованої відповідно до
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, 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 КМУ від
26.05.2021 року № 615).
СЛУХАЛИ:
Захватихату Павла Васильовича – начальника служби у справах дітей
Маловисківської міської ради, заступника Голови Комісії, який повідомив,
про те, що
Постановою КМУ від 26 травня 2021 року № 615 «Деякі питання
забезпечення дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб
з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» було внесено
зміни до Постанови КМУ від 15.11.2017 року № 877 та затверджено нову
редакцію 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 (далі – Порядок) та Порядку виплати грошової
компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа. Постанова
набула чинності 18.06.2021 року.
Відповідно до Порядку ( далі - Порядок), діти сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування та особи з їх числа,
які перебувають на
квартирному обліку можуть бути забезпечені власним житлом або грошовою
компенсацією за кошти субвенції з державного бюджету
віком до 23-х років в розмірі 100 відсотків.
Придбання житла для осіб на умовах співфінансування з державного,
місцевих бюджетів та /або інших джерел, не заборонених законодавством,
здійснюється залежно від віку особи:
для осіб від 23 років 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.
При цьому, однією з умов є забезпечення житлом у порядку черговості
перебування на квартирному обліку.

На квартирному обліку в Маловисківській територіальній громаді
перебуває 8 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування віком від 16 до 23 років.
Серед даної категорії, особи з інвалідністю відсутні.
ВИСТУПИЛИ:
Линник Людмила Іванівна – керуючий справами виконавчого комітету
міської ради додала до вищевказаного
про те, що документи, які
підтверджують статус даних осіб та перебування на квартирному обліку
наявні. Майнові права на нерухоме майно або відчуження такого майна
протягом останніх п’яти років у даних осіб відсутні.
Сьогодні комісія має вирішити, за якими напрямами має бути
скерована державна субвенція в Маловисківську територіальну громаду.
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 року №615 ( далі грошова компенсація), це може бути:
- 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 для 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
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; підтримку малих групових будинків
відповідно до Порядку підтримки малих групових будинків,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26
травня 2021 року №615

та внесла пропозицію визначити потребу щодо спрямування субвенції, а
саме – на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові
приміщення для дітей, з метою придбання житла для зазначеної категорії
осіб.
Байбузан Марина Віталіївна – головний спеціаліст фінансового управління
Маловисківської міської ради, повідомила членів комісії про те, що
відповідно до вищезазначеного Порядку гранична вартість придбання житла
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
чи обсяг грошової компенсації, визначається з урахуванням нормативів:
- у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового
фонду – 31 кв.м. загальної площі;
- додатково – 10 кв. м. жилої площі на кожну дитину з інвалідністю,
особу з їх числа.
- Вартість 1 кв. м. загальної площі житла обчислюється відповідно до
нормативно-правових актів Мінрегіону.
На сьогодні опосередкована вартість 1 кв. м. загальної площі житла в
Кіровоградській області, відповідно до наказу Міністерства розвитку громад
та територій України від 20.05.2021 року №119, складає 11 932 грн.
Таким чином, для виплати компенсації за належне житло на 1 дитину
необхідні кошти в сумі: 31 кв.м. х 11 932 грн = 369 892 грн.
А також, надаю інформацію про те, що у бюджеті Маловисківської
міської ради на 2021 рік не передбачено кошти на співфінансування для
придбання житла для осіб від 23 років до 35 років і старше 35 років.
Враховуючи вищевикладене, керуючись абзацом 6 п 4, п 13,14 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 та з метою
забезпеченням житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування за вищезазначеними віковими категоріями, Комісія
ВИРІШИЛА:
1.Визначити напрямок для спрямування субвенції з державного бюджету у
2021 році виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові
приміщення для дітей з метою придбання у подальшому житла самими
особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2.Затвердити перелік дітей, які перебувають на квартирній черзі з числа
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким планується
виплатити грошову компенсацію у кількості 8 осіб (список додається).

3.Визначити орієнтовну потребу в коштах на передбачену Порядком та
умовами грошову компенсацію для дев’ятьох дітей в сумі 3 329 028 грн.
Результати голосування:
ЗА – « 11» , Проти – « 0», Утримались – «0 »
Інші пропозиції не надходили.
Захватихата П.В
Линник Л.І.
Піньковська О.О.
Байбузан М.В.
Карабаєва О.В
Анусевич Я.В.
Горбунов О.Ф.
Драна А.В.
Міренкова І.П.
Хмара І.І.
Щербак С.О.

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

Додаток № 1
до протоколу комісії
від 12.07.21 р. № 1

Список
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у
тому числі, які досягли 23-річного віку протягом поточного бюджетного
року, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення
житлових умов у Маловисківській міській територіальній громаді
№ Район/М
істо/ОТГ
з
/
п

ПІБ
дитини

Дата Дата
народ взятт
ження я на
кварт
ирни
й
облік

Факт
Який
перебув
дитина
ання
мала/має
дитини правовий
на
статус.
квартир Вказати
ному
дату і
обліку
номер
(м,с,с/р, розпоряд
рішення
ження/
від, №) рішення/д
окумента
1 Маловис Веретен 16.01. 12.12. Рішення Дитина,
ківська
ін
1997 2013 виконко позбавлен
ТГ
Володи
му
а
мир
Маловис батьківсь
Валерій
ківської кого
о
міської піклуванн
вич
ради від я.
12.12.20 Розпоряд
13 р. № ження
202
голови
Маловиск
івської
РДА від
03.12.200
8 року №
704-р
2 Маловис Андріє 02.04. 08.11.
ківська
нко
2001 2018
ТГ
Єлизаве
та
Володи

Рішення
виконко
му
Маловис
ківської

Дитина,
позбавлен
а
батьківсь
кого

Наявн Орієн
ість у товни
дитин
й
и
обсяг
інвалі компе
дності нсації
(довід
ка від
№)

ні
369 89
2
грн

ні
369 89
2
грн

мирівна

міської
ради від
08.11.20
18 р. №
449

піклуванн
я.
Розпоряд
ження
голови
Маловиск
івської
РДА від
08.02.201
7 року №
53-р

3 Маловис Гурова 24.11. 14.03.
ківська
Аліна
2000 2019
ТГ
Анатолі
ївна

Рішення
виконко
му
Маловис
ківської
міської
ради від
14.03.20
19 р. №
110

4 Маловис Ткач
08.07. 12.09.
ківська
Олексій 2001 2019
ТГ
Олекса
ндрови
ч

Рішення
виконко
му
Маловис
ківської
міської
ради від
12.09.20
19 р. №
362

5 Маловис Говязь 08.09. 16.01.
ківська
Олег
2003 2020
ТГ
Юрійов
ич

Рішення
виконко
му
Маловис
ківської
міської

Дитинасирота.
Розпоряд
ження
голови
Маловиск
івської
РДА від
21.05.200
9 року №
258-р
Дитина,
позбавлен
а
батьківсь
кого
піклуванн
я.
Розпоряд
ження
голови
Маловиск
івської
РДА від
31.08.201
5 року №
245-р
Дитина,
позбавлен
а
батьківсь
кого
піклуванн

ні
369 89
2
грн

ні
369 89
2
грн

ні
369 89
2
грн

ради від
16.01.20
20 р. №
29

6 Маловис Рибкіна 26.11. 12.03. Рішення
ківська
Лілія
2003 2020 виконко
ТГ
Василів
му
на
Маловис
ківської
міської
ради від
12.03.20
20 р. №
124

7 Маловис
ківська
Ткачен
ТГ
ко
Андрій
Олекса
ндрови
ч

25.04. 12.11. Рішення
2004 2020 виконко
му
Маловис
ківської
міської
ради від
12.11.20
20 р. №
397

8 Маловис Жельма 04.01. 12.11. Рішення
ківська
н
1999 2020 виконко
ТГ
Анастас
му

я.
Розпоряд
ження
голови
Маловиск
івської
РДА від
30.12.200
8 року №
786-р
Дитина,
позбавлен
а
батьківсь
кого
піклуванн
я.
Розпоряд
ження
голови
Маловиск
івської
РДА від
05.10.200
9 року №
588-р
Дитина,
позбавлен
а
батьківсь
кого
піклуванн
я.
Розпоряд
ження
голови
Маловиск
івської
РДА від
03.2.2008
року №
704-р
Дитина,
позбавлен
а

ні
369 89
2
грн

ні
369 89
2
грн

ні
369 89
2

ія
Андріїв
на

Маловис
ківської
міської
ради від
12.11.20
20 р. №
398

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

батьківсь
кого
піклуванн
я.
Розпоряд
ження
голови
Маловиск
івської
РДА від
05.10.200
9 року №
588-р

грн

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 липня 2021 року

№ 252
м. Мала Виска

Про створення комісії щодо розгляду
заяв деяких пільгових категорій осіб,
та членів їх сімей про призначення
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення
Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», постанов Кабінету Міністрів України від 19 жовтня
2016 року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а
також членів їх сімей», від 18 квітня 2018 року № 280 «Питання
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», від 28
березня 2018 року № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій
осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також
членів їх сімей» та від 20 лютого 2019 року № 206 «Питання забезпечення
житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також
членів їх сімей» керуючись ст. 34 та ст. 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Утворити комісію щодо розгляду заяв деяких пільгових категорій осіб та
членів їх сімей про призначення грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення (далі - Комісія).
2. Затвердити склад Комісії щодо розгляду заяв деяких пільгових категорій
осіб та членів їх сімей про призначення грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення (додаток 1).
3. Затвердити Положення про комісію щодо розгляду заяв деяких пільгових
категорій осіб та членів їх сімей про призначення грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення (додаток 2).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило
А.В.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 14.07.2021 року № 252
СКЛАД
комісії щодо розгляду заяв деяких пільгових категорій осіб, та членів їх
сімей про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення

Голова комісії
Гульдас
Юрій Леонідович

- міський голова

Заступник голови комісії
Жовтило
Алла Василівна

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Секретар комісії
Граждан
Алла Володимирівна

- спеціаліст ІІ категорії відділу соціального
захисту населення, праці та охорони здоров’я
Маловисківської міської ради

Члени комісії
Білоног
Володимир
Геннадійович

- начальник відділу архітектури, будівництва та
житлово-комунального
господарства
Маловисківської міської ради

Васильєв
Сергій Анатолійович

- начальник відділу організаційно – масової
роботи та комунікації з громадськістю

Захватихата
Тетяна Валеріївна
Линник
Людмила
Іванівна

- начальник юридичного відділу

Піньковська Олена
Олександрівна

- начальник відділу бухгалтерського обліку

- керуючий справами виконавчого
Маловисківської міської ради

комітету

Похила
Лариса Василівна
Хмара Іван Іванович

- начальник фінансового управління

Шпак
Тетяна Миколаївна

- начальник
відділу
соціального
захисту
населення, праці та охорони здоров’я
Маловисківської міської ради

- директор КП Маловисківський ЦНСП

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л. ЛИННИК

Додаток 2
до рішення виконкому
Маловисківської міської ради
від 14.07.2021 р. № 252
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію щодо розгляду заяв деяких пільгових категорій осіб та
членів їх сімей про призначення грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення
І. Загальні положення
1.1. Комісія щодо розгляду заяв деяких пільгових категорій осіб та
членів їх сімей про призначення грошової компенсації (далі – Комісія),
утворюється рішенням виконавчого комітету Маловисківської міської ради з
метою виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення
- членам сімей осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1
статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”, для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення
зазначених заходів, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 вище
зазначеного Закону, які потребують поліпшення житлових умов
і
перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового
кодексу Української РСР та на обліку в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
- членам сімей учасників бойових дій на території інших держав,
визначених в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ
групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність
яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
пов’язаних з перебуванням у таких державах,визначених пунктом 7 частини
другої статті 7 вище зазначеного Закону та які потребують поліпшення
житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до
Житлового кодексу Української РСР та включені до списку громадян, які
користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, та

інформацію про яких внесено до Єдиного державного автоматизованого
реєстру осіб, які мають право на пільги.
- внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення,
у здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах
та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю
внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7
або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають не
менш, як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про
внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в м. Києва
або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази
даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця
проживання протягом року в межах однієї області не призводить до
збільшення розміру компенсації;
- сім'ям осіб, визначених у абзаці 14 пункту 1 статті 10 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з
інвалідністю І-ІІ групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в
Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 вище
зазначеного Закону, та які потребують поліпшення житлових умов і
перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового
кодексу Української РСР та на обліку в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги
1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами України, Порядком виплати грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів
їх сімей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19
жовтня 2016 року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України, а також членів їх сімей» (зі змінами), Порядком виплати грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій
осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також
членів їх сімей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28
березня 2018 року № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій
осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також
членів їх сімей» (зі змінами), Порядком виплати грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб,

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018
року № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»
(зі змінами), Порядком виплати грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в
Революції Гідності, а також членів їх сімей, від 20 лютого 2019 року № 206
«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в
Революції Гідності, а також членів їх сімей» і цим Положенням.
ІІ. Основні завдання та повноваження Комісії
2.1. Основним завданням Комісії є реалізація:
- Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016
року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а
також членів їх сімей»;
- Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях
на території інших держав, а також членів їх сімей, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 214
«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у
бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей»;
- Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 280
«Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»
- Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції
гідності, а також членів їх сімей затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 206 «Питання забезпечення
житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також
членів їх сімей».
2.2. До повноважень комісії належить:
- перевірка наявності у отримувача грошової компенсації відповідного
статусу;
- визначення категорії особи, як члена сім'ї особи, яка загинула, (пропала
безвісти), померла;
- перевірка перебування внутрішньо переміщеної особи, яка захищала
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на обліку в
базі даних та наявності статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів

19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» або статусу особи з інвалідністю внаслідок
війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 вище
зазначеного Закону;
- перевірка складу сім’ї;
- перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї
загиблого (померлого), особи з інвалідністю, внутрішньо переміщеної особи,
яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,
та членів сім'ї;
- перевірка факту спільного або роздільного/окремого проживання членів
сім’ї загиблого (померлого), осіб з інвалідністю, які мають право на грошову
компенсацію, факту спільного проживання членів сім'ї внутрішньо
переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, на яких нараховується грошова компенсація;
- факту проживання внутрішньо переміщеної особи, яка захищала
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів сім'ї
за місцем перебування протягом року або в межах однієї області згідно з
відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених
осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї
області не призводить до збільшення розміру компенсації;
- перевірка наявності майнових прав на нерухоме майно у отримувача
грошової компенсації та всіх членів родини, на яких розраховується грошова
компенсація, або відчуження такого майна протягом попередніх п’яти років;
- прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової
компенсації;
- перегляд рішення про призначення грошової компенсації за
нововиявленими обставинами (у разі змін у складі сім'ї, зміни
опосередкованої вартості спорудження житла тощо);
- перевірка факту про надання раніше одержувачу або членам його сім'ї
грошової компенсації житла або виплати грошової компенсації за рахунок
бюджетних коштів;
- визначення розміру грошової компенсації.
ІІІ. Організація роботи Комісії
3.1. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря
та членів комісії.
3.2. Кількісний та персональний склад Комісії затверджуються
рішенням виконавчого комітету міської ради.
3.3. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються її головою у
разі потреби. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше половини її членів. Рішення Комісії приймається
більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є
вирішальним.

3.4. Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, скликає
засідання для прийняття рішення і несе відповідальність за виконання
покладених на комісію повноважень.
У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник
голови комісії.
3.5. Секретар Комісії готує необхідні матеріали для роботи Комісії,
повідомляє членів Комісії про дату, час та місце проведення засідання, веде
протокол засідання та зберігає відповідні матеріали про роботу Комісії.
У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки за дорученням
голови Комісії виконує інший член Комісії.
У разі персональних змін осіб, які входять до складу комісії або їх
відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин, особи, які
виконують їх обов’язки, входять до складу комісії за посадами.
3.6. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, протягом п’яти
робочих днів з дня надходження подання про виплату грошової компенсації
розглядає його по суті і в присутності заявника або його законного
представника чи уповноваженої особи приймає рішення щодо призначення
або відмови в призначенні грошової компенсації.
3.7. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати
питання щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації
за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи.
У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд
відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.
3.8. Комісія має право одержувати в установленому порядку від
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій міста інформацію та інші матеріали,
необхідні для виконання покладених на неї завдань.
3.10. У разi відмови в призначенні грошової компенсації комісія
надсилає заявнику копію відповідного рішення із зазначенням підстав для
його прийняття протягом трьох робочих днів з моменту прийняття такого
рішення.
3.11. Заявник має право оскаржити рішення комісії про відмову в
призначенні грошової компенсації до суду.
3.12. У разі прийняття рішення про призначення заявнику грошової
компенсації комісія одночасно визначає розмір такої компенсації, виходячи
із нормативів затверджених:
3.12.1 - постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016
року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а
також членів їх сімей».
3.12.2 - постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018
року № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали
участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей»;
3.12.3 - постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018
року № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»

3.12.4 – постановою Кабінету Міністрів від 20 лютого 2019 року № 206
«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в
Революції Гідності, а також членів їх сімей».
3.13. Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про
призначення і виплату грошової компенсації Комісія надсилає копію рішення
заявнику із зазначенням суми належної йому грошової компенсації, а також
департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної
державної адміністрації.
3.14. Заявник може оскаржити рішення комісії щодо належної йому
суми грошової компенсації до суду.
Рішення комісії, які приймаються в межах її повноважень,
оформляються протоколом засідання Комісії, який підписується всіма
членами Комісії

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 липня 2021 року

№ 253
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Морозовій С.С.
Розглянувши заяву гр. Шусь Ірини Станіславівни (паспорт ЕА №
062970 виданий Маловисківським РВ УМВС України 20.02.1996 року), яка
проживає в м. Мала Виска, вул.Вишнева, № 39/23 з проханням надати
допомогу на лікування гр. Морозовій Сніжані Сергіївні, яка, згідно наказу
служби у справах дітей Маловисківської міської ради від 13.04.2021 року за
№ 7/в тимчасово влаштована до неї для проживання та виховання у своїй
сім”ї, враховуючи складні життєві обставини, які виникли, відсутність будьякою державної допомоги дитині-сироті, керуючись ст. 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської
міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням
міської ради № 321 від 5 березня 2021 року, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Шусь Ірині Станіславівні грошову допомогу у розмірі
2000,00 ( дві тисячі) гривень на лікування гр. Морозовій Сніжані Сергіївні.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші
видатки на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

