
 
 

УКРАЇНА 

 ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

           ПРОЄКТ 

від _                    _ №_____  
                 м. Покровськ 
 
 

 

Про затвердження нового складу комісії з питань формування пропозицій стосовно 

потреби щодо 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 та затвердження 

положення про неї 

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №515 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р.    

№ 877», керуючись ст.34,40,59,73 Закону України від 21.05.1997 р № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити новий склад 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 (додаток 1). 

 

 2.  Затвердити Положення про комісію 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 (додаток 2). 

 

           3. Встановити розпорядником субвенції за місцевим бюджетом у 2020 році 

управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області 

(Бонзюх). 

 

           4. Здійснювати соціальний супровід дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, яким призначено грошову компенсацію на придбання житла, 

надавати соціальну послугу консультування щодо вибору житла та оформлення права 

власності  на нього Центр соціальних служб для сім*ї, дітей та молоді Покровської міської 

ради (Лисенко). 

 

           5.  Надавати згоду на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за 

відповідним договором купівлі-продажу за рахунок грошової компенсації після розгляду 



документів Комісією 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 Службі у справах дітей 

Покровської міської ради (Маслова). 

 

            6.  Рішення виконавчого комітету від 06.08.2019 року № 303 «Про утворення 

складу комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 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 та затвердження положення про неї» та рішення 

від 22.10.2019 року № 410 «Про затвердження нового складу комісії з питань формування 

пропозицій стосовно потреби щодо 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, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 06.08.2019 № 303» вважати 

такими, що втратили чинність. 

 

            

 

В.п. міського голови                                                                                     О. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

від _                          _ №___          __ 

 

 

НОВИЙ СКЛАД 

комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 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 при виконкомі міської ради 

 

 

Жук  

Алевтина В’ячеславівна 

 

- керуючий справами виконкому міської ради, голова 

комісії 

Маслова 

Алла Кузьмівна 

 

Гергуленко                                               

Наталія Олександрівна 

- начальник служби у справах дітей міської ради, 

заступник голови комісії 

 

-     головний спеціаліст служби у справах дітей міської 

ради,   секретар комісії  

 

  

члени комісії: 

 

Аллахвердян                                                    

Олег Гаррійович 

 

 

     -     завідувач сектору договірної та претензійної роботи 

міської ради відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів 

 

Антонова 

Наталія Іванівна 

 

Бонзюх 

Ірина Павлівна 

 

- начальник відділу соціальної роботи центру соціальних 

служб для сім*ї, дітей та молоді міської ради 

 

- начальник управління соціального захисту населення 

міської ради 

Бєлкіна 

Тетяна Григорівна 

 

Дудник  

Світлана Миколаївна 

 

 

 

Кириченко 

Ганна Олександрівна 

 

Ларіна 

Вікторія Вікторівна 

 

Лисенко 

Тетяна Миколаївна 

 

Огієнко                                                                

Тетяна Василівна   

- перший заступник начальника управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

- провідний спеціаліст відділу у справах ветеранів, осіб з 

інвалідністю та забезпечення оздоровчими та санітарно-

курортними путівками управління соціального захисту 

населення міської ради 

  

        -    начальник відділу правової і кадрової роботи управлінні 

соціального захисту населення 

 

        -    заступник начальника управління соціального захисту           

населення 

      

        -    директор центру соціальних служб для сім*ї, дітей та              

молоді міської ради 

 

- начальник відділу персоніфікованого обліку управління 

соціального захисту населення міської ради 

 



Мігуля 

Світлана Володимирівна 

 

- головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового 

управління міської ради 

Садикова 

Ольга Олександрівна 

- заступник начальника відділу освіти міської ради 

  

Супрунович 

Ірина Василівна 

- депутат міської ради, член постійної депутатської 

комісії з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, екології, охорони довкілля та 

благоустрою (за згодою) 

 

Тітова 

Ольга Валеріївна 

 

- інспектор сектору управління майном житлово-

комунального відділу міської ради 

Топало 

Ольга Олексіївна 

- головний спеціаліст відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин міської ради 

 

Четверик  

Тетяна Сергіївна 

- голова громадської організації інвалідів м. Покровськ 

(за згодою) 

 

Юзипович 

Олена Володимирівна 

 

- начальник житлово-комунального відділу міської ради 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                           А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконкому міської ради 

від _                              _ №___    __ 

 

 
Положення  

про  комісію з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 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 при виконкомі міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

 1.1. Комісія з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 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, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа,  і визначення дітей, яким буде придбано житло 

або призначено грошову компенсацію (далі – Комісія), є консультативно-дорадчим 

органом, що утворюється виконавчим комітетом Покровської міської ради. 

1.2. 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, цим 

Положенням. 

1.3. Комісія здійснює свою роботу відповідно до вимог 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, та 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 України від 01 червня 2020 року № 515) (далі-Порядок). 

 1.4. Головою Комісії є керуючий справами виконкому міської ради, заступником 

голови Комісії - начальник служби у справах дітей. 

 1.5. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів з питань 

соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального відділу, 

юридичного відділу, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, уповноваженого 

представника громадськості та інших установ (за їх згодою). 

  

 

2. Завдання та функції Комісії 

 

2.1. Формування потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету на 

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

числа і підготовка відповідних пропозицій з урахуванням граничної вартості житла по 

регіону; 

   2.2. Формування та затвердження загального списку дітей, які перебувають на 

квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за його наявності), дати 

народження дитини, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення) та 

орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла; 

затвердження списку дітей для виплати грошової компенсації із визначенням окремо 

щодо кожної дитини обсягу такої компенсації. До загального списку не включаються діти, 

яким було виділено грошову компенсацію для придбання житла за рахунок субвенції у 

2019 році; 

    2.3. Погодження щодо: 



- житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом дитячих 

будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для дітей, у тому числі за рахунок 

грошової компенсації; 

- нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для 

дитячих будинків сімейного типу, капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих 

будинків сімейного типу; 

- розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для 

розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт/реконструкцію житла для 

дитячих будинків сімейного типу; 

     2.4.Проведення перевірки щодо: 

- документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 20  Порядку 

та умов; 

- обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається. 

2.5. Перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, особи з їх числа; 

2.6. Перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному 

обліку; 

2.7. Перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або 

відчуження такого майна протягом останніх п’яти років; 

2.8. З’ясування можливості/неможливості вселення дитини у приміщення, що 

зберігалося за нею; 

2.9. Перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), 

складеного відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні». 

        Комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за напрямами, 

передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених пунктом 5 цих Порядку та 

умов, протягом 30 днів з дати набрання чинності цих Порядку та умов. Рішення 

оформляється протоколом, який складається у двох примірниках, підписується всіма 

членами місцевої комісії та затверджується органом виконавчої влади або органом 

місцевого самоврядування (один примірник протоколу надсилається обласній 

держадміністрації). 

      2.10. Розгляд подання та надання дозволу на перерахування коштів із спеціального 

рахунка як оплати за відповідним договором купівлі-продажу за рахунок грошової 

компенсації. 

 

 

3. Порядок роботи Комісії 

 

3.1.Організаційною формою роботи Комісії є засідання.  

3.2.Засідання Комісії скликається по мірі необхідності і є правомочним, якщо в 

ньому беруть участь не менше двох третин від її загального складу.  

3.3.Голова Комісії проводить засідання Комісії, представляє Комісію у відносинах з 

органами державної влади та місцевого самоврядування.  

3.4.Секретар Комісії інформує членів Комісії про місце і час проведення засідань, 

готує матеріали до засідання Комісії, оформляє протоколи засідань.  

3.5.У разі відсутності голови Комісії його обов’язки здійснює заступник голови 

Комісії, секретаря Комісії – інший член Комісії, визначений головуючим.  

3.6.Члени Комісії мають право: брати участь в усіх засіданнях Комісії та прийнятті 

рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами, що підлягають розгляду на засіданнях 

Комісії, на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань Комісії.  

 

4. Порядок прийняття рішень 

 

4.1. При прийнятті рішень Комісія користується Порядком та умовами 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, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 515). 

4.2.Комісія розглядає пропозиції і документи та приймає рішення стосовно 

розподілу коштів Субвенції за напрямами з дотриманням строків, вказаних у Порядку.  

4.3.Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого 

голосування. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого Комісії є вирішальним. 

           4.4. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами 

Комісії, присутніми на засіданні, та подається до облдержадміністрації.  

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 А.Жук 

 

 

Положення про  комісію з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 

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 при виконкомі міської ради 

розроблено управлінням соціального захисту населення Покровської міської ради 

 

 

Начальник управління                                                                                 І. Бонзюх 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               АРКУШ 

                           погодження до проекту рішення  

                      виконкому Покровської  міської ради 

 

Про затвердження нового складу комісії з питань формування пропозицій стосовно 

потреби щодо 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 та затвердження положення про неї 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ управлінням соціального захисту населення міської ради 

       

 

Начальник управління                  І. Бонзюх  

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Керуючий справами  

виконкому міської  ради       А. Жук 

 

В.о. начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів                                                                   А. Іщенко 

 

                 

Начальник відділу з питань діловодства, 

контролю та роботи зі зверненнями 

громадян                      Г.Борисова 

 

 
 

  
 


