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Протокол № 4
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 20.11.2019           
Присутні:
Северин Віра Миколаївна – голова комісії, заступник сільського голови з 
                                                питань діяльності виконавчих органів
                                                Миколаївської сільської ради;                          
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: Макшеєва Наталія Сергіївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд заяви прийомних батьків Лістунової Ольги Володимирівни

та  Іванова  Володимира  Олександровича,  потенційних  кандидатів  у  дитячий
будинок  сімейного  типу  про  придбання  їм  житлового  будинку  на  території
Миколаївської об’єднаної територіальної громади за державні кошти.

СЛУХАЛИ: інформацію начальника служби у справах дітей Миколаївської
сільської ради Сороки О.О., яка повідомила, що надійшла заява від прийомних
батьків  Лістунової  Ольги  Володимирівни  та  Іванова  Володимира
Олександровича, колишніх батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу,
які  звернулися  з  проханням  придбати  їм  житловий  будинок  на  території
Миколаївської об’єднаної територіальної громади у зв’язку з аварійністю будинку
в с.Косівщина,  який був придбаний за  рахунок державного  бюджету,  у  якому
вони проживають до цього часу. 

 На сьогоднішній день прийомні батьки виховують шестеро дітей: 2 рідних
та 4 прийомних дитини, двоє з них з інвалідністю.
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019
року № 616 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15
листопада 2017 року № 877» пункту 13 ми можемо подати отримані пропозиції
обласній  комісії  щодо  потреби  в  придбанні  житла  для  дитячого  будинку
сімейного типу з необхідними документами.

Згідно пункту 16 вище вказаної постанови для придбання житла для дітей
та дитячих будинків сімейного типу сільська об’єднана територіальна громада
розміщує інформацію про пошук відповідних об’єктів на офіційному веб-сайті
органа  місцевого  самоврядування,  у  засобах  масової  інформації,  здійснює
моніторинг інтернет-ресурсів.  

Сорока  О.О.  запропонувала  розмістити  оголошення  на  офіційному  веб-
сайті сільської ради про придбання житла для дитячого будинку сімейного типу
відповідно до вимог постанови, згідно поданої заяви Лістунової О.В. та Іванова
В.О. 

Які є питання?Немає.
Ставлю  на  голосування  одне  питання:  про  розміщення  оголошення  на

офіційному веб-сайті сільської ради про придбання житла для дитячого будинку
сімейного типу відповідно до вимог постанови. 

 «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, комісія вирішила:
        1. Інформацію начальника служби у справах дітей Миколаївської сільської
ради взяти до відома.
        2.  Розмістити оголошення на офіційному веб-сайті Миколаївської сільської
ради  про  придбання  житла  для  дитячого  будинку  сімейного  типу.  Пропозиції
приймаються протягом 15 робочих днів.
        3.  Рекомендувати  виконавчому  комітету  Миколаївської  сільської  ради
створити  місцеву  комісію  для  обстеження  технічного  стану  житлового
приміщення,  яке  буде  придбаватися  для  дитячого  будинку  сімейного  типу  та
затвердити її персональний склад.

Голова комісії                                                                    Северин В.М.
Заступник голови комісії                                                  Сорока О.О.
Секретар комісії                                                                 Глиненко Л.М.

Члени комісії:                                                                     Непийвода В.В.
                                                                                                              Непийвода І.В.

                                                                                                        Рябуха В.С.


