
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 

12.10.2018          № 337 

 

Про спрямування коштів субвенції 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на придбання житла у власність особи 

із числа дітей-сиріт Квітко В.О. 

 

Відповідно до статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 33 Закону України ,,Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування“, постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року 

№ 877 ,,Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 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 із 

їх числа“ (зі змінами, затвердженими  постановами Кабінету Міністрів України 

від 18 квітня 2018 року № 300 та від 10 травня 2018 року № 465), на виконання 

розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 25.09.2018 № 837 

,,Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам“, 

Програми соціального захисту населення на 2018 рік, затвердженої рішенням 

сорок третьої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 09.10.2018 № 289, враховуючи протоколи засідання комісій: житлово-

побутової при виконкомі міської ради від 12.10.2018 № 9 та з придбання житла 

дітям-сиротам, особам з їх числа та для дитячого будинку сімейного типу від 

21.05.2018 № 1, від 18.06.2018 № 2, від 21.06.2018 № 3, від 30.07.2018 № 4, від 

01.08.2018 № 5, від 30.08.2018 № 6 та від 12.10.2018 № 7, з метою реалізації 

державних гарантій і конституційних прав щодо забезпечення житлом дітей-

сиріт та осіб з їх числа, які проживають на території Пирятинської ОТГ, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Спрямувати кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетам 

на придбання однокімнатної квартири, загальною площею 31,9 кв.м., що 

знаходиться за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, м.Пирятин, 

вул.Європейська, буд. 66-а, кв. 33, загальною вартістю 294 063,0 грн. (двісті 



дев’яносто чотири тисячі шістдесят три гривні 00 копійок) у власність особи із 

числа дітей-сиріт Квітко В.О., *** року народження, та витрати, пов’язані з 

купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених 

законодавством податків, зборів, платежів на суму 10330,0 грн. (десять тисяч 

триста тридцять гривень 00 копійок). 

2. Доручити виконувачу обов’язків начальника юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради Кудрявцеву Олександру Олександровичу від 

імені виконавчого комітету Пирятинської міської ради укласти договір купівлі-

продажу квартири № 33 по вул.Європейська, 66-а в м.Пирятин, яка належить на 

праві приватної власності громадянці Поліщук М.В. 

3. Заборонити особі з числа дітей-сиріт Квітко Віолетті Олександрівні 

здійснювати відчуження (продаж) нерухомого майна (квартири) протягом десяти 

років. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) здійснити перерахування коштів, пов’язаних з придбанням житла. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                           О.РЯБОКОНЬ 


