
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ 

 

виконавчого комітету 

 

20.07.2020                                                                                                                  № 109                                                                                                  
                                                                                               

 

Про затвердження розпорядження міського голови 

  

Розглянувши розпорядження міського голови від 17.07.2020 №200-од «Про 

утворення комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році буде 

спрямовано субвенцію 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», відповідно до статті 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розпорядження міського голови від 17.07.2020 №200-од «Про 

утворення комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році буде 

спрямовано субвенцію 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». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. 

Куцан. 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                     Н. В. Кокітко 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                    рішення  

                                                                                                             виконавчого комітету  

                                                                                                         від 20.07.2020 № 109 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 

17.07.2020                                                                                                       № 200-од 

Про утворення комісії з визначення напрямів 

та об’єктів, на які у 2020 році буде спрямовано 

субвенцію 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 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про Порядок та умови 

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, забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 1.06.2020 № 515), 

1. Утворити комісію з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році буде 

спрямовано субвенцію 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. 

2. Затвердити склад комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році 

буде спрямовано субвенцію 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, та затвердити її склад 

згідно з додатком 1. 



3. Затвердити Положення про комісію з визначення напрямів та об’єктів, на які 

у 2020 році буде спрямовано субвенцію 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 згідно з 

додатком 2. 

4. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) дане розпорядження 

внести на затвердження виконавчого комітету Баранівської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

Перший заступник міського голови                                                     Н. В. Кокітко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 17.07.2020 №200-од 

 

 

Положення 

про комісію з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році  

буде спрямовано субвенцію 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 

          1. Комісія з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році буде спрямовано 

субвенцію 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 (далі - Комісія) є 

консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті міської ради, який 

утворюється на період дії субвенції. 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами 

України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, в тому 

числі постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про Порядок та 

умови надання у 2019 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» (зі змінами 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 616), цим Положенням. 

3. Головою Комісії є заступник міського голови, заступником голови Комісії – 

начальник служби в справах дітей міської ради. До складу Комісії входять 

представники стуктурних підрозділів міської ради. 

4. Комісія має право отримувати в установленому порядку від структурних 

підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її 

компетенції. 

5. Основною формою роботи Комісії є засідання. Рішення про проведення 

засідання приймає голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник. 

6. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше, ніж дві третини її складу.  

7. Рішення приймається простою більшістю голосів її членів і заносяться до 

протоколу, який підписується головою та всіма членами Комісії, подається 

виконавчому комітету міської ради для затвердження в установленому законодавством 

порядку не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття.  

8. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним. 



9. Повноваження Комісії:  

- формування потреби в субвенції, підготовка відповідних пропозицій щодо 

спрямування субвенції; 

- затвердження списку дітей для виплати грошової компенсації із визначенням 

окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації; 

- перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, особи з їх числа; 

- погодження житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення 

житлом дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для дітей, у 

тому числі за рахунок грошової компенсації; 

- перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному 

обліку, наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування; 

- перевірка документів, що подаються для придбання житла, передбачених п.20 

цих Порядку та умов; 

- обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що 

придбавається; 

10. Рішення щодо обсягу потреби субвенції Комісія приймає до 25 липня 

бюджетного року відповідно до пункту 8 Порядку. 

11. Голова, його заступник, секретар та члени Комісії беруть участь у її роботі 

на громадських засадах. 

12. Розпорядником субвенції за місцевими бюджетами є:  

1) в частині виконання проектних, будівельно-ремонтних робіт, нового 

будівництва, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних: 

управління соціального захисту населення міської ради. 

2) в частині придбання житла/виплати грошової компенсації для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа: 

управління соціального захисту населення міської ради. 

 

Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 17.07.2020 №200-од 

 

СКЛАД 

комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році  

буде спрямовано субвенцію 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 

 

 

Кокітко Наталія Володимирівна -перший заступник міського голови, голова 

комісії; 

Кучинська Інна Володимирівна -начальник служби у справах дітей міської 

ради, заступник голови комісії; 

Григорович Ірина Володимирівна -провідний спеціаліст відділу містобудування 

та архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності міської ради, секретар 

комісії 

Цицюра Володимир 

Олександрович 

-заступник міського голови; 

 

Шевчук Олена Григорівна 

 

-начальник відділу містобудування та 

архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності міської ради 

Будківська Оксана Миколаївна -завідувач юридичного сектору міської ради 

Дерев’янчук Григорій Олексійович -провідний спеціаліст містобудування та 

архітектури відділу містобудування та 

архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності міської ради 

Куцан Людмила Леонідівна  -керуючий справами виконкому міської ради 

Нікітчина Наталія Володимирівна -в. о. начальника управління соціального 

захисту населення міської ради 

Строєв Ігор Миколайович -депутат міської ради 

Муравський Володимир 

Євгенович 

-в.о.старости Кашперівського старостинського 

округу 

Василевський Олександр 

Вікторович 

-заступник начальника відділу фінансів 

 

Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 РІШЕННЯ 

 

виконавчого комітету 

 

20.07.2020                                                                                                               №  110                                                                                                   
 

Про затвердження протоколу засідання комісії 

  

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 

10 постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про Порядок та умови 

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, забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515), виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити протокол №1 засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які 

у 2020 році буде спрямовано субвенцію 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 від 

20.07.2020 року, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. 

Куцан. 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                 Н. В. Кокітко 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                        Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                    рішення  

                                                                                                             виконавчого комітету  

                                                                                                         від 20.07.2020 № 110 

 

Протокол №1 

засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів на які у 2020 році буде 

спрямовано субвенцію 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 від 20.07.2020 року 

Всього членів комісії – 12 осіб  

Присутніх на засіданні - 7: 

Кокітко Н.В. – перший заступник міського голови, голова комісії 

Кучинська І.В. – начальник служби у справах дітей міської ради, заступник 

голови комісії 

            Григорович І.В. – провідний спеціаліст з питань комунальної власності відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності міської 

ради, секретар комісії 

Дерев’янчук Г.О. – провідний спеціаліст містобудування та архітектури відділу 

містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності міської 

ради 

Куцан Л.Л. – керуючий справами виконкому 

Нікітчина Н.В. – в.о. начальника управління соціального захисту населення 

міської ради (заступник начальника управління – директор центру УСЗН міської ради) 

            Строєв І.М. – депутат міської ради 

  Порядок денний: 

          1. Опрацювання механізму використання субвенції з державного бюджету на 

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

їх числа/переліку осіб, які перебувають квартирному обліку громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов та не мають власного житла при виконавчому комітеті 

міської ради. 
I.СЛУХАЛИ: 

 Кучинську І.В., начальника служби у справах дітей міської ради, заступника 

голови комісії про те, що постановою КМУ від 01.06.2020 року 515 внесено зміни до 

постанови КМУ від 15.11.2017 року №877, а саме затверджено новий порядок та умови 

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, забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.  

 Інформовано про необхідність формування потреби щодо спрямування 

субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та подання необхідних 

пропозицій розпоряднику субвенції за місцевими бюджетами вищого рівня до 

25.07.2020 року. 

Григорович І.В., провідного спеціаліста з питань комунальної власності відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності міської 

ради, секретаря комісії про те, що на квартирному обліку громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов та не мають власного житла при виконавчому комітеті 

міської ради перебуває 34 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, інформація щодо наявності у дітей/осіб статусу дитини-сироти, 



дитини, позбавленої батьківського піклування підтверджується документально та 

необхідність затвердити по осібно опрацьований загальний список дітей, які 

перебувають на квартирному обліку. 

Нікітчина Н.В. в.о. начальника управління соціального захисту населення 

міської ради,  доповнила,  що  варто  реалізувати  право  всіх  дітей/осіб  на 

забезпечення  житлом, а саме   враховуючи   стислий   термін   подачі  пропозицій  

необхідно  визначити  напрям  

субвенції виплатою грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для дітей/осіб з метою придбання житла. Інформовано, що згідно п.14 

Порядку розпорядником субвенції за місцевими бюджетами, яким є управління 

соціального захисту населення міської ради обраховано обсяг грошової компенсації 

дітям/особам, який складає 10821450,00 грн. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до ч.4 ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Порядок та 

умови 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, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 515): 

1. надати на розгляд регіональної комісії потребу щодо спрямування субвенції, 

а саме у виплаті грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 

для 30 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що 

складає 10821450,00 грн. 

2. затвердити список дітей/осіб для виплати грошової компенсації (додаток 1). 

Голосували ЗА – одноголосно. 

            3. затвердити загальний список дітей, які перебувають на квартирному обліку 

(додаток 2). 

Голосували ЗА – одноголосно. 

 

______________________   Кокітко Н.В. 

 

______________________   Кучинська І.В.  

 

______________________   Григорович І.В. 

 

______________________   Дерев’янчук Г.О.  

 

______________________   Куцан Л.Л. 

 

______________________   Нікітчина Н.В. 

 

______________________   Строєв І.М.  

 

 

 


