
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25.11.2021 № 717 

 

Про виплату грошової компенсації 

 

Відповідно до статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, законів України: „Про охорону дитинства”, „Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування”, постанови Кабінету Міністрів України 

від 26 травня 2021 № 615 „Деякі питання забезпечення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки 

малих групових будинків” (із змінами), Порядку виплати грошової компенсації 

за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – Порядок виплати), 

рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 15.09.2021 № 577 

„Про затвердження протоколу комісії з питань формувань потреби в субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 15.09.2021 № 

2”, розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 

18.10.2021 № 704 „Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам у 2021 році”, витягу з протоколу засідання регіональної 

комісії з питань розподілу 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, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 12.10.2021      

№ 3, списку щодо розподілу субвенції у 2021 році між конкретними дітьми-

сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами з їх числа, 

зокрема дітей з інвалідністю, у порядку черговості і відповідно до дати 

включення у списки громадян, які користуються правом позачергового 

одержання жилих приміщень за рахунок виплати грошової компенсації за 

належні для отримання житлові приміщення для дітей-сирі, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що 

перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання 

житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
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України від 26 травня 2021 р. № 615 по Полтавській області з метою виплати 

грошової компенсації на придбання житла, виконком міської ради: 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Виплатити Білобров Олександрі Юріївні, **.**.**** року народження,  

с. ***, вул. ***, **,  Миргородського району Полтавської області, яка має 

статус особи із числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та перебуває на квартирному обліку, грошову компенсацію для 

придбання житла в сумі 400520,00 грн. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому Пирятинської 

міської ради (Цюрі І.О.) забезпечити перерахування коштів на спеціальний 

рахунок в уповноваженому банку Білобров О.Ю. згідно з Порядком виплати. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


