
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 114                    

05.09.2019 року                                                                            с. Миколаївка
Про затвердження протоколу засідання комісії з питань використання 
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, 
виплати грошової компенсації та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа
        Відповідно  до  статтей  30,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», пункту 7 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  та  забезпечення  житлом
дітей-сиріт,  осіб  з  їх  числа  (далі  Порядок),  затверджених  постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  15  листопада  2017  року  №877 (в  редакції
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  26  червня  2019  року  №616)  з
метою сприяння вирішення питань щодо забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування  та  осіб  з  їх  числа,  які
потребують  поліпшення  житлових  умов  виконавчий  комітет  сільської
ради,
                                              вирішив:
1. Затвердити протокол засідання комісії з питань використання 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,  виплати  грошової  компенсації  та
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування та осіб з їх числа (протокол № 2 додається). 
2.  Копію  рішення  виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради
надіслати  Департаменту  соціального  захисту  населення  Сумської  обласної
державної адміністрації.
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                                         С.САМОТОЙ



Протокол № 2

засідання комісії з питань використання 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, виплати грошової компенсації та забезпечення

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

с. Миколаївка                                                                                від 05.09.2019   

Присутні:

Сорока Олена Олександрівна – заступник голови комісії, начальник служби у 
                                                      справах дітей Миколаївської сільської ради;

Глиненко Лариса Миколаївна – секретар комісії, начальник відділу надання 
                                                       адміністративних послуг населенню
                                                       Миколаївської сільської ради;
Члени комісії:

Непийвода Вікторія Віталіївна – секретар ради Миколаївської сільської ради;

Макшеєва Наталія Сергіївна –    начальник відділу освіти, молоді та спорту
                                                        Миколаївської сільської ради;

Непийвода Інна Володимирівна – начальник відділу бухгалтерського обліку
                                                          та звітності – головний бухгалтер;
 
Рябуха Віктор Сергійович  –         перший заступник сільського голови 
Відсутні: голова комісії – Северин Віра Миколаївна
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення  дитини  з  числа  дітей  –  сиріт,  дітей  позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному
обліку у Миколаївській сільській раді для призначення грошової компенсації
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. 

СЛУХАЛИ: інформацію начальника служби у справах дітей Миколаївської
сільської  ради  Сороки  О.О.,  яка  повідомила,  що  згідно  Протоколу  №1
засідання  комісії  з  питань  використання  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  Сумської  обласної
державної  адміністрації  від  27.08.2019  року  Миколаївській  сільській  раді
передбачено  виділення  коштів  у  розмірі  344 596  грн.  Згідно  розрахунків
кошти виділені на одну дитину.

Враховуючи те, що на квартирному обліку при виконавчому комітеті
Миколаївської сільської ради перебуває чотири дитини з числа дітей – сиріт,
дітей  позбавлених батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа,  сьогодні  ми
повинні вирішити кому саме буде здійснена виплата грошової компенсації.
Першою  на  квартирному  обліку  позачергової  черги  при  виконавчому
комітеті Миколаївської сільської ради перебуває Гізатуліна Юлія Сергіївна,
27.12.2001 року народження, яка зареєстрована за адресою: село Спаське, вул.
Центральна, буд. 88, яка має статус дитини-сироти. Вона виявила бажання
отримати  грошову  компенсацію  за  належні  для  отримання  житлові
приміщення для  дітей  з  метою придбання  житла  для  зазначеної  категорії
осіб, тому є пропозиція грошову компенсацію виплатити саме їй (згідно п.19
постанови КМУ від 26.06.2019 р. № 616).

На голосування поставлено одне питання: визначення Гізатуліної Юлії
Сергіївни,  дитини-сироти,  яка  перебуває  на  квартирному  обліку  при
виконкомі  у   Миколаївській  сільській  раді  для  призначення  їй  грошової
компенсації  за  належні  для  отримання  житлові  приміщення  з  метою
придбання житла.
«За»  -  одноголосно,  проти  –  «0»,  утримались  –  «0».  Інші  пропозиції  не
надходили.
       Враховуючи  вищевикладене,  керуючись  виключно  чинним
законодавством  та  з  метою  забезпечення  житлом  дітей  –  сиріт,  дітей,
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, комісія вирішила:
           1. Взяти до відома інформацію начальника служби у справах дітей
Миколаївської сільської ради Сумського району.

2.  Визначити  Гізатуліну  Юлію  Сергіївну,  27.12.2001 р.н.,  дитину-
сироту, яка перебуває на квартирному обліку при виконкомі  Миколаївської
сільській  раді  для  призначення  грошової  компенсації  за  належні  для
отримання житлові приміщення  з метою придбання житла.

3.  Протокол  комісії,  затверджений  рішенням  виконавчого  комітету
Миколаївської  сільської  ради  подати  до  управління  соціального  захисту
населення  Сумської  РДА  та  департаменту  соціального  захисту  населення
Сумської ОДА.

Заступник голови комісії                                                  Сорока О.О.
Секретар комісії                                                                 Глиненко Л.М.
Члени комісії:                                                                     Непийвода В.В.
                                                                                              Макшеєва Н.С.
                                                                                                              Непийвода І.В.

                                                                                                        Рябуха В.С.


