
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
15.07.2021 № 479 
 

Про комісію з питань формування потреби в субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 
 

Відповідно до статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, пункту 9 Порядку та умов надання 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“, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 травня 2021 року № 615, враховуючи лист обласної державної 

адміністрації від 13.07.2021 № 01-65/4551, з метою створення умов для 

реалізації державних гарантій і конституційних прав щодо забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа, виконком міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Утворити комісію з питань формування потреби в субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у та затвердити її 

склад, що додається. 

2. Затвердити Положення про комісію з питань формування потреби в 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

(додається). 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 22.07.2020 № 189 ,, Про комісію з питань формування потреби 

в 2020 році в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа“. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

Секретар ради Сергій ПАЗЮК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконкому 

міської ради  

15.07.2021 № 479 

 

Склад 

комісії з питань формування потреби в субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа (далі - Комісія) 

 

Пазюк 

Сергій Георгійович 

 

- секретар ради, голова Комісії 

Коваленко 

Тамара Василівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, 

заступник голови Комісії  

 

Кабушка 

Юлія Вікторівна 

- головний спеціаліст відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я виконкому 

міської ради, секретар Комісії  

 

 Члени Комісії: 
 

Василенко 

Микола Васильович 

- 

 

 

депутат міської ради (за згодою) 

 

Гудзь 

Володимир Володимирович 
- 

начальник відділу № 3 управління 

соціального захисту населення 

Лубенської районної державної 

адміністрації (за згодою) 

 

Йощенко  

Владислав Миколайович 

 

 

- 

 

головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії відділу освіти, молоді та 

спорту міської ради 

 

Запорожець 

Тетяна Валентинівна 

- головний спеціаліст служби у справах 

дітей виконкому міської ради 

 

Зубко  

Лілія Миколаївна 

 

- 

 

провідний спеціаліст відділу економіки 

управління економіки та 

агропромислового розвитку виконкому 

міської ради 

   



Кеда  

Світлана Юріївна 

- начальник фінансового управління  

міської ради  

   

Кудрявцев 

Олександр Олександрович 

- головний спеціаліст юридичного відділу 

виконкому міської ради  

   

Нічик  

Світлана Володимирівна 

- спеціаліст 2-ї категорії відділу 

містобудування та архітектури міської 

ради 

 

Пархомова 

Наталія Василівна 

- завідувач відділення соціального 

супроводу осіб-сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

Пирятинського центру надання соціальних 

послуг Пирятинської міської ради 

   

Порва 

Оксана Вікторівна 

- головний спеціаліст сектору житлово-

комунального господарства управління 

інфраструктури, житлово-комунального 

господарства та комунального майна 

виконкому міської ради 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради Ірина КОЗІН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконкому 

міської ради  

15.07.2021 № 479 

 

Положення  

про комісію з питань формування потреби в субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 

 

1. Комісія з питань формування потреби в субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі - Комісія) є 

консультативно-дорадчим органом, створеним при виконавчому комітеті 

міської ради. 

2. Метою роботи Комісії є формування пропозицій щодо потреби в 

субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, 

визначених пунктом 5 Порядку та умов надання 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, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України                       

від 26 травня 2021 р. № 615 (далі - Порядок та умови). 

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Житловим 

кодексом Української РСР, законами України, актами Президента України, 

Порядком та умовами надання 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“, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 травня 2021 року № 615, та іншими актами Кабінету Міністрів 

України, відповідними розпорядженнями голови обласної державної 

адміністрації, міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської ради та 

цим Положенням. 

4. Головою Комісії є секретар міської ради, заступником голови Комісії – 

заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

секретарем Комісії – представник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я виконкому міської ради. 

5. До складу Комісії входять представники служби у справах дітей, 

відділу соціального захисту та охорони здоров’я, фінансового управління, 

відділу освіти, молоді та спорту, сектору житлово-комунального господарства, 

відділу містобудування та архітектури, відділу економіки, юридичного відділу, 



Пирятинського центру надання соціальних послуг, а також уповноважені 

представники громадськості та інших установ (за їх згодою). 

6. Голова Комісії: 

проводить засідання Комісії; 

визначає функції кожного члена Комісії; 

приймає рішення про скликання засідань Комісії; 

представляє Комісію у відносинах з органами державної влади та 

місцевого самоврядування. 

7. Заступник голови Комісії: 

виконує обов’язки голови Комісії у разі його відсутності; 

відповідно до Закону України ,,Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування“ здійснює контроль за реалізацією права дітей на гідні умови життя. 

8. Секретар Комісії: 

організовує роботу Комісії; 

інформує членів Комісії про місце і час проведення засідань Комісії; 

оформляє протоколи засідань Комісії; 

передає усі матеріали і документи роботи Комісії на зберігання службі у 

справах дітей виконкому міської ради. 

9. Члени Комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах та     

мають право: 

брати участь в усіх засіданнях Комісії та прийнятті рішень; 

ознайомлюватися з усіма матеріалами, що підлягають розгляду на 

засіданнях Комісії; 

надавати окремі пропозиції до протоколів засідань Комісії. 

10. До повноважень Комісії належить: 

визначення потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, 

з урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов, підготовка 

відповідних пропозицій з урахуванням пунктів 12 і 14 Порядку та умов, і 

наявної проектної документації, кількості малих групових будинків та дітей, які 

перебувають в них, установлених розмірів відповідних виплат; 

формування та затвердження загальних списків осіб, які перебувають на 

квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), 

дати народження особи, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі 

встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання 

житла; 

затвердження списків осіб для виплати грошової компенсації із 

визначенням окремо щодо кожної особи обсягу такої компенсації. До 

загального списку не включаються особи, яким було виділено грошову 

компенсацію за рахунок субвенції у попередньому році; 

погодження щодо: 

житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом 

дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для осіб, у тому 

числі за рахунок грошової компенсації; 



нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, 

житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального 

ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу; 

розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для 

розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт/реконструкцію 

житла для дитячих будинків сімейного типу; 

проведення перевірки щодо: 

наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, особи з їх числа; 

наявності в осіб, старших 23 років, підстав постановки на квартирний 

облік їх як дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа; 

наявності документів про перебування особи на квартирному обліку; 

документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 

11 Порядку та умов; 

обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що 

придбається. 

11. Комісія має право одержувати в установленому порядку від 

структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій необхідну інформацію з питань, що належить до її компетенції. 

12. Формою роботи Комісії є її засідання, що скликаються у разі 

необхідності головою Комісії.  

13. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть 

участь не менше, як дві третини її складу. 

14. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів членів Комісії від загального складу комісії. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.  

15. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма 

членами Комісії, та затверджується розпорядженням міського голови.  

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради Ірина КОЗІН 


