
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від _______________ №________ 
                               м.Покровськ 

 

 
 

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 про неї 

 

  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року     

№ 877 «Про затвердження 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 форм виховання, наближених до сімейних та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» (зі змінами), керуючись                                    

п.п. 2, п. б ч. 1 ст. 34 та статтями 40, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), виконавчий комітет 

ВИРІШИВ: 

1. Утворити 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 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). 

 

 

Міський голова                                                                                                      Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення виконкому 

Покровської міської ради 

 

 

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 про неї 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:   службою у справах дітей 

 

В.о. начальника служби у справах дітей 

міської ради                  М. Коваленко 
 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Керуючий справами    

виконкому міської ради                 А. Жук 

 

 

Директор Департаменту 

фінансово-економічної політики та 

управління активами Покровської 

міської ради Донецької області                                                               О. Добровольський                                          

 

                                                                      

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів                                                                            В. Пишна 

                                    

 

 

 

Начальник відділу з питань   

діловодства, контролю та роботи зі                        

зверненнями громадян                                                                              Г. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



                                                                                       Додаток 1 

                                                                                                     до рішення виконкому міської ради 

                                                                                                     від _____________ № _________ 

 

 

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 ради, голова комісії 

 

 

Коваленко                                       - завідувач сектору опіки, піклування та усиновлення служби  

Марина Володимирівна                 у справах дітей міської ради, заступник голови комісії      

секретар комісії 

 

Олейнікова                                      - спеціаліст І категорії служби у справах дітей міської ради, 

Ірина Петрівна                               секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Альохіна                                         - депутат міської ради, член постійної комісії з питань  

Тетяна Миколаївна                       містобудування, архітектури та земельних відносин, (за  

                                                        згодою) 

 

Бєлкіна                                            - перший заступник начальника управління соціального  

Тетяна Григорівна                         захисту населення 

 

Бонзюх                                            - начальник управління соціального захисту населення міської 

Ірина Павлівна                               ради  

 

 

Візенков  

Дмитро Валерійович                     - начальник житлово-комунального відділу міської ради 

 

 

Дудник                                             - провідний спеціаліст відділу у справах ветеранів, осіб з 

Світлана Миколаївна                    інвалідністю та забезпечення оздоровчими та санітарно-    

                                                         курортними путівками управління соціального захисту  

                                                         населення міської ради 

 

Огієнко                                            - начальник відділу персоніфікованого обліку управління                                

Тетяна Василівна                           соціального захисту населення міської ради 

 

 

Пелепець                                        - головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового 

Тамара Юріївна                             Департаменту фінансово-економічної політики та 

                                               управління активами Покровської міської ради   

                                               Донецької області            
 

 



Пишна                                             - начальник відділу юридичного забезпечення діяльності 

Вікторія Григорівна                      міської ради та її виконавчих органів                                                                             

 

Полюшко                                        - депутат міської ради, член постійної комісії з гуманітарних  

Наталія Степанівна                       питань (соціальний захист, культура, духовність), (за згодою) 

                                                       

 

Садикова 

Ольга Олександрівна                    - заступник начальника відділу освіти міської ради 

     

Тітова                                              - завідувач сектору управління майном житлово-комунального  

Ольга Валеріївна                           відділу міської ради 

 

 

Топало                                            - головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та 

Ольга Олексіївна                           земельних відносин міської ради 

 

Харчевна                                        - депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

Олена Володимирівна                   планування, бюджету і фінансів, інвестиційної політики, (за  

                                                         згодою) 

Четверик                                         - голова громадської організації інвалідів м. Покровськ (за  

Тетяна Сергіївна                            згодою) 

 

                         

              

Керуючий справами виконкому                                                                                            А. Жук 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         Додаток 2 

                                                                                                     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,       

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 виконкомом Покровської 

міської ради. 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами 

Президента 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 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 

«Про затвердження 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 форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, осіб з їх числа» (зі змінами) (далі - Порядок). 

1.4. Головою Комісії є керуючий справами виконкому 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, уповноваженого представника громадськості та інших установ (за їх 

згодою). 

2.Завдання та функції Комісії 

2.1. Формування потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку, з 

урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку, підготовка відповідних пропозицій з 

урахуванням граничної вартості житла, розрахованої відповідно до пунктів 12 і 14 Порядку, і 

наявної проектної документації. 

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

обліку, із за значенням прізвища, імені, по батькові (за його наявності), дати народження 

дитини, дати ї взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення)  та орієнтованої потреби 

в коштах, необхідних для придбання житла. 

2.3. 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 попереднього року. 

2.4. 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; 

2.5. Проведення перевірки: 

      - наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, 

особи з їх числа; 

      - наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку; 

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

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

2.6. Прийняття рішень щодо обсягу потреби субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 

Порядку, з урахуванням умов, передбачених пунктом 5 Порядку, протягом 30 днів з дати 

набрання чинності Порядку. Рішення оформлюється протоколом, який складається у двох 

примірниках, підписується всіма членами місцевої комісії та затверджується виконкомом 

міської ради; 

2.7. Формування та використання показників місцевих бюджетів проводиться за напрямами 

відповідно до розподілу, визначеного регіональною комісією згідно з пунктом 8 Порядку, і за 

відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету залежно від економічної суті 

платежу. 

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, 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 На розгляд Комісії райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, територіальні 

громади направляють документи відповідно до Порядку. 

4.2. Комісія розглядає пропозиції і документи та приймає рішення стосовно розподілу коштів 

Субвенції за напрямами та між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та 

бюджетами об`єднаних територіальних громад. 

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. 

4.5. Рішення Комісії носить рекомендаційний характер. 

4.6. Розподіл Субвенції здійснюється відповідно до пункту 11 Порядку. 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                            А. Жук 

 

 

Положення про комісію з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 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 

службою у справах дітей міської ради 

 

В.о. начальника служби у справах дітей                                                                     М. Коваленко 

 



 

 

 

 

 

 

 


