
                              

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
РІШЕННЯ  №  72

24.07.2020 року                                                                            с. Миколаївка

Про затвердження протоколу 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  та  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа

Керуючись  ст.  34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  Постановою Кабінету Міністрів України № 877 від 15 листопада
2017 року, із змінами в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01
червня 2020 р. № 515 «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  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,  та
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа», Положенням про комісію 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,  затвердженим   рішенням виконавчого комітету
Миколаївської  сільської  ради  від  20.07.2020  року  №  70,  розглянувши
протокол 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  та  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа від 21.07.2020
№ 1, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:

1.  Затвердити  протокол  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 та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх
числа від 21.07.2020 року № 1 (додається).



2.  Місцевій  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  та  забезпечення  житлом
дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа
направити дане рішення до Сумської обласної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М.

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 28.07.2020



Протокол № 1

засідання 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 та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування та осіб з їх числа

с. Миколаївка                                                                                від 21.07.2020   

Присутні:

Самотой Сергій Володимирович –   голова комісії, сільський голова 
Миколаївської сільської ради;
Сорока Олена Олександрівна –  заступник голови комісії,  начальник служби у
справах дітей Миколаївської сільської ради;
Глиненко Лариса Миколаївна – секретар комісії, начальник відділу соціального
захисту населення та надання муніципальних послуг  Миколаївської сільської ради;
Члени комісії:
Северин Віра Миколаївна –  заступник сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів  Миколаївської сільської ради;
Непийвода Вікторія Віталіївна – секретар 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 Миколаївської сільської ради;
Шаповал Наталія Іванівна  -  начальник відділу економічного розвитку 
та залучення інвестицій Миколаївської сільської ради;
Ольшанська Алла Володимирівна – начальник відділу житлово-комунального
господарства, комунальної власності, розвитку інфраструктури, транспорту, 
архітектури та містобудування Миколаївської сільської ради;
Рябуха Віктор Сергійович –  перший заступник сільського голови Миколаївської 
сільської ради
Відсутні:
Борзяниця Ольга Володимирівна – директор Сумського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про формування загального списку дітей, які перебувають на квартирному 
обліку у Миколаївській сільській раді Сумського району, які потребують 
поліпшення житлових умов та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для 
придбання житла. 
2.  Про формування пропозицій щодо спрямування 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.



По  першому  питанню.  СЛУХАЛИ:  інформацію  начальника  служби  у
справах дітей Миколаївської сільської ради Сороки О.О., яка розповіла, що
рішенням  виконавчого  комітету  від  17.02.2012  року  №  8  був  створений
квартирний облік при виконкомі сільської ради.
       Станом на 01.01.2020 року  на  квартирному обліку  у  сільській  раді
перебуває: 2 особи, з числа дітей, позбавлених батьківського піклування та 1
дитина, позбавлена батьківського піклування.       
        ******** – особа з  числа дітей, позбавлених батьківського піклування,
***** року народження, яка походить з нашої території, але зареєстрована і
проживає  в  ***************  Липоводолинський  район,  Сумська  область,
перебуває   в  прийомній  сім’ї  ********.   Від  *****  надійшла  заява  на
постановку її на квартирний облік  за місцем походження, а не проживання.
Будинок на нашій території знаходиться в аварійному стані, не придатний для
проживання. Рішення виконавчого комітету від 31.07.2018 № 102 «Про взяття
на  квартирний  облік  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування
********».
        ******** – особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування,
**** року народження,  який зареєстрований за адресою: Сумська область,
Сумський  район,  *******,  але  за  цією  адресою  від  будинку  нічого  не
залишилося. Ваня перебуває в прийомній сімї ****** у місті ****. Рішення
виконавчого комітету від 30.08.2018 року № 121 «Про взяття на квартирний
облік дитини, позбавленої батьківського піклування ***********».
        ************  –  дитина,  позбавлена  батьківського  піклування,
**********  року  народження,  який  зареєстрований  за  адресою:  Сумська
область, Сумський район, **********. Перебуває під опікою бабусі, на даний
момент  навчається  в  Сумському медичному  коледжі.  Рішення виконавчого
комітету  від  28.09.2018  №  138  «Про  взяття  на  квартирний  облік  дитини,
позбавленої батьківського піклування ***********».
По  другому  питанню.СЛУХАЛИ: Северин  В.М.,  яка  повідомила,  що
01.06.2020 року Постановою Кабінету Міністрів України № 515 було внесено
зміни до постанови КМУ від 15.11.2017 року  № 877 та затверджено нову
редакцію  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 (далі-Порядок).

На виконання п.9 цього Порядку в  сільській раді створено відповідну
комісію  (рішенням  виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради  від
20.07.2020 року № 70, затверджено Положення про комісію та її склад). 

Сьогодні  комісія  має  вирішити,  за  якими  напрямами  буде  скерована
державна субвенція в Миколаївську сільську раду. Відповідно до Порядку, 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 сімейного типу відповідно до проектної документації, затвердженої
в установленому законодавством порядку;
-  придбання  житла  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,  у  тому числі
дітей  з  інвалідністю,  що перебувають  на  обліку  громадян,  які  потребують
поліпшення житлових умов;
-  виплата  грошової  компенсації  за  належні  для  отримання  житлові
приміщення для дітей з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб
(далі – грошова компенсація);
-  рецензування звітів  про оцінку житла,  яке  придбавається на  вторинному
ринку;
-  розроблення  проектної  документації  на  нове  будівництво/капітальний
ремонт/реконструкцію  житла  для  дитячих  будинків  сімейного  типу,  нове
будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків.

Секретаря ради,  Непийводу В.В.,  яка вважає за  доцільне підготувати
пропозицію  саме  щодо  виплати  грошової  компенсації  за  належні  для
отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла.  
 Начальника  служби  у  справах  дітей  Миколаївської  сільської  ради
Сороку О.О., яка повідомила членів комісії також про наступне. Відповідно
до вище зазначеного Порядку, визначено,  що гранична вартість придбання
житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа  чи  обсяг  грошової  компенсації,  визначається  з  урахуванням  таких
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
області,  відповідно  до  наказу  Міністерства  розвитку  громад  та  територій
України  від  26.06.2020  №  151  «Про  показники  опосередкованої  вартості
спорудження житла за регіонами України» складає 12158 грн. Таким чином,
для виплати компенсації за належне житло на 1 дитину необхідні кошти у
сумі: 31м.кв. х 12158 грн. = 376898 грн.

Також відповідно до Постанови роз'яснила механізм виплати грошової
компенсації  та  наголосила на забороні  впродовж 10 років після укладення
договору купівлі-продажу продавати придбане житло.

На голосування поставлено питання: виплата грошової компенсації за
належні для отримання житлові приміщення для дітей з  метою придбання
житла для статусних дітей.
«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 про дітей, які перебувають на
квартирному обліку у Миколаївській сільській раді.

2.  Визначити  напрямом  для  спрямування  субвенції  з  державного
бюджету у 2020 році виплату грошової компенсації за належні для отримання
житлові  приміщення  для  дітей  з  метою  придбання  у  подальшому  житла
самими дітьми – сиротами, дітьми, позбавленими, батьківського піклування
та особами з їх числа.

3. Затвердити список дітей, які перебувають на квартирному обліку та
орієнтовну потребу в коштах:
№
п/п

Прізвище,
ім’я, 
по батькові

Дата
народження

Дата
взяття на
облік

Інвалідність Орієнтована
потреба  в
коштах

1. ***** **** 31.07.201
8

№ 102

- 376898

2. ***** ***** 30.08.201
8

№ 121

- 376898

3. ***** ***** 28.09.201
8

№ 138

- 376898

Визначити орієнтовну потребу в коштах для виплати грошова компенсація у
суммі  376898 х  3  =   1 130 694,00  (  один  мільйон  сто  тридцять  тисяч
шістсот дев’яносто чотири) гривні. 
4. Протокол комісії подати для затвердження рішенням виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради та надати його на розгляд до Сумської обласної
державної адміністрації.
Голова комісії                                                                  Сергій САМОТОЙ 
Заступник голови комісії                                               Олена СОРОКА
Секретар комісії                                                              Лариса ГЛИНЕНКО 

Члени комісії:
                                                                     Віра СЕВЕРИН

                                                                                       Вікторія НЕПИЙВОДА
                                                                                       Наталія МАКШЕЄВА
                                                                                       Інна НЕПИЙВОДА
                                                                                       Наталія ШАПОВАЛ
                                                                                       Алла ОЛЬШАНСЬКА
                                                                                       Віктор РЯБУХА     



Оприлюднено 28.07.2020
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