
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про створення місцевої комісії  
 

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615 

«Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», з 

метою формування пропозицій, стосовно потреби щодо спрямування субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, 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, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Створити місцеву комісію для 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, підтримку малих групових 

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

піклування, осіб з їх числа (далі – місцева комісія). 

2. Затвердити склад місцевої комісії (додається). 

3. Затвердити Положення  про місцеву комісію (додається). 

4. Місцевій комісії в своїй діяльності керуватися вищезазначеною 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615 та іншими 

нормативно-правовими актами України і Положенням про місцеву комісію. 

5. Покласти обов’язки щодо складання актів обстеження стану  житлового 

приміщення (будинку, квартири), складання актів обстеження стану житлового 

приміщення (будинку, квартири), яке зруйноване, стало непридатним для 

проживання або потребує капітального ремонту/реконструкції на території 

міста Запоріжжя, передбачених вищевказаною постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.05.2021 № 615 на комісії, утворені при районних адміністраціях 

Запорізької міської ради по районах міста, для визначення необхідності 

(відсутності необхідності) проведення капітального ремонту житлового 

будинку (квартири) особам, які мають право на таку пільгу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
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6. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Васюка А.Г.  

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради       А.В.П’ятницький 

 

 

 



      ЗАТВЕРДЖЕНО 

     Рішення виконавчого комітету  

     міської ради  

 

      _____________№___________ 
 

 

 

СКЛАД  
 

місцевої комісії для формування пропозицій щодо потреби в субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, 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  

 

 

Буряк міський голова, голова комісії 

Володимир Вікторович   

 

Сиворакша  начальник  служби (управління) 

Наталія Сергіївна  у справах дітей Запорізької міської ради, 

заступник голови комісії 

 

Побельона  заступник начальника  служби  

Інна Василівна  (управління) у справах дітей Запорізької 

міської ради, заступник голови комісії 

 

Жихар  головний    спеціаліст   відділу    з   питань 

Тетяна Юріївна  сімейних форм виховання служби 

(управління) у справах дітей Запорізької 

міської ради, секретар комісії 

 

 

Члени комісії: 

 

 

Єльцов  

Павло Вячеславович начальник управління державної 

реєстрації речових прав на нерухоме 

майно департаменту реєстраційних послуг 

Запорізької міської ради  

Климов  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
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Дмитро Олександрович   інженер з нагляду за будівництвом 

виробничого відділу комунального 

підприємства «Управління капітального 

будівництва» 

 

Коваль  заступник начальника відділу планування 

Марія Вікторівна та забудови міста департаменту 

архітектури та містобудування Запорізької 

міської ради 

 

Матюхін                                                директор громадської організації «Міський 

Дмитро Анатолійович                          центр допомоги» (за згодою) 

 

 

 

Музичук  головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 

Анна Василівна правової експертизи розпорядчих актів 

управління з питань правового 

забезпечення діяльності міської ради та її 

виконавчих органів департаменту 

правового забезпечення Запорізької 

міської ради 

 

Наливайко  начальник управління з питань  

Катерина Василівна  фінансування програм соціального 

захисту населення житлово-комунального 

господарства, транспорту та об’єктів 

бюджету розвитку департаменту 

фінансової та бюджетної політики 

Запорізької міської ради  

   

Токарєва                                       директор Запорізького міського центру 

Людмила Василівна соціальних служб для сім’ї, дітей та 

 молоді Запорізької міської ради 

 

Трюхан  головний спеціаліст відділу освітньої 

Олена Миколаївна  політики управління з питань розвитку  

освіти департаменту освіти і науки 

Запорізької міської ради 

 

Чехранова  начальник планово-економічного відділу 

Олександра Володимирівна управління соціального захисту населення 

 Запорізької міської ради 

 

Шкаран  начальник відділу обліку та розподілу 
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Лариса Вікторівна житлової площі департаменту з 

управління житлово-комунальним 

господарством Запорізької міської ради 

 

 

 

Начальник служби (управління)  

у справах дітей Запорізької  

міської ради     Н.С. Сиворакша 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради        Р.А. Омельянович 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого комітету 

міської ради 

_____________№____________ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про місцеву комісію для формування пропозицій щодо потреби в субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, 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  

 

 

1. Місцева комісія для формування пропозицій щодо потреби в субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, 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 (далі – місцева комісія) є консультативно-дорадчим органом, 

утвореним рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

2. Місцева комісія у своїй діяльності керується Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 

26.05.2021 № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових 

будинків», відповідно до якої затверджені Порядок та умови надання  субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, 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 (далі – Порядок та умови), Порядок підтримки малих групових 

будинків, Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання 

житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа та рішеннями Запорізької міської ради, виконавчого 

комітету Запорізької міської ради, цим Положенням та іншими нормативно-

правовими актами. 

3. До складу місцевої комісії входять представники служби (управління) у 

справах дітей Запорізької міської ради, департаменту правового забезпечення 

Запорізької міської ради, департаменту фінансової та бюджетної політики 

Запорізької міської ради, департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, 

департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, департаменту з 

управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, 

департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради, 

управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, 

Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

комунального підприємства «Управління капітального будівництва».  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
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 Головою місцевої комісії є міський голова, який здійснює керівництво 

роботою місцевої комісії.  

  

 У разі відсутності голови місцевої комісії, його обов’язки виконує 

заступник голови місцевої комісії. 
 Формою роботи місцевої комісії є засідання, які скликаються головою 

місцевої комісії за необхідності. 
 4. Головними розпорядниками бюджетних коштів є:  

- департамент з управління житлово-комунальним господарством 

Запорізької міської ради – в частині нового будівництва 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,  придбання житла у 

прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного 

типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що перебувають на 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розроблення 

проєктної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих 

групових будинків, на капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих 

будинків  сімейного типу;  

- управління соціального захисту населення Запорізької міської ради – в 

частині виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для осіб відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за 

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

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – грошова 

компенсація) .  

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня в частині грошової 

компенсації є управління соціального захисту населення Запорізької міської 

ради по районам міста. 

5. Кошти субвенції спрямовуються на напрями, передбачені пунктом 4 та 

відповідно до умов надання субвенції, визначених пунктом 5 Порядку та умов. 

6. До повноважень місцевої комісії належить:  

6.1. Визначення потреби в субвенції за напрямами, передбаченими 

пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов, 

підготовка відповідних пропозицій з урахуванням граничної вартості житла, 

розрахованої відповідно до пунктів 12 і 14 Порядку та умов, і наявної проєктної 

документації, кількості малих групових будинків та дітей, які перебувають в 

них, установлених розмірів відповідних виплат. 

6.2. 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. 

6.3. Затвердження списків осіб для виплати грошової компенсації із 

визначенням окремо щодо кожної особи обсягу такої компенсації. До 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n188
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загального списку не включаються особи, яким було виділено грошову 

компенсацію для придбання житла за рахунок субвенції у попередньому році.  

6.4. 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 проєктної документації на нове будівництво приміщень для 

розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт/реконструкцію 

житла для дитячих будинків сімейного типу. 

6.5. 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 

придбавається. 

7. Місцева комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за 

напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених 

пунктом 5 Порядку та умов, протягом 30 днів з дати набрання чинності 

Порядку та умов. Рішення оформлюється протоколом, який складається у двох 

примірниках, підписується всіма членами місцевої комісії та затверджується 

виконавчим комітетом Запорізької міської ради (один примірник протоколу 

надсилається Запорізькій обласній державній адміністрації). 

8. Формування та використання показників місцевих бюджетів 

проводиться за напрямами відповідно до розподілу, визначеного регіональною 

комісією згідно з пунктом 8 Порядку та умов, і за відповідними кодами 

економічної класифікації видатків бюджету залежно від економічної суті 

платежу. 

9. Після отримання копії рішення від Запорізької обласної державної 

адміністрації про розподіл субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, 

передбаченими пунктом 4 Порядку та умов, для прийняття відповідного 

рішення місцевою комісією необхідно подати документи, передбачені п.11 

Порядку та умов. 

10. Гранична вартість житла для дитячих будинків сімейного типу 

визначається відповідно до пункту 12 Порядку та умов. 

11. Гранична вартість придбання житла для осіб визначається відповідно 

до  п. 13 Порядку та умов. 
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12. Придбання житла для осіб на умовах співфінансування з державного, 

місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством, 

здійснюється залежно від віку особи відповідно до п. 14 Порядку та умов. 

13. Придбання житла для осіб до досягнення ними 23-річного віку 

здійснюється відповідно до п. 15 Порядку та умов. 

14. Річний і щомісячний звіти подаються за формами та у строки, 

визначені Мінсоцполітики до Запорізької обласної державної адміністрації. 

15. Члени місцевої комісії при розгляді питання підтримки малих 

групових будинків шляхом надання державної соціальної допомоги на 

утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, які перебувають у 

таких будинках, керуються відповідним Порядком, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615. 

16. Члени місцевої комісії при розгляді питання щодо виплати грошової 

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

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа керуються 

відповідним Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 26.05.2021 № 615. 

17. Основною організаційною формою діяльності місцевої комісії є її 

засідання. Засідання комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні 

не менш як дві третини загальної кількості її членів. Комісія у межах своєї 

компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.  

18. Рішення місцевої комісії приймається відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі 

рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Окрема думка 

члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в 

письмовій формі і додається до рішення комісії.  

19. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її 

роботі на громадських засадах. 
 

 

 

Начальник служби (управління)  

у справах дітей міської ради       Н.С. Сиворакша  

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради                 Р.А. Омельянович 

 


