
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження рішення  
місцевої комісії  
 

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615 «Про 

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

числа, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити рішення місцевої комісії для 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 дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з 

інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, яким буде придбано житло або призначено грошову 

компенсацію: протокол №1 засідання  місцевої комісії від 09.07.2021 

(додається). 

2. Контроль за виконанням 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 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
«Про затвердження рішення місцевої комісії» 

 
Відповідно до п. 9 Порядку та умов 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, затвердженого  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», місцева комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за 

напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених 

пунктом 5 цих Порядку та умов. Рішення оформляється протоколом, який 

складається у двох примірниках, підписується всіма членами місцевої комісії та 

затверджується виконавчим комітетом Запорізької міської ради.  

З огляду на вищезазначене, виникла необхідність у прийнятті рішення 

виконавчого комітету Запорізької міської ради, яким буде затверджено рішення 

місцевої комісії. 

 

 
Заступник начальника служби  
(управління) у справах дітей  
Запорізької міської ради       І.В.Побельона 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконавчого комітету 
міської ради 
_____________№____________ 

 

 

Протокол № 1 

засідання 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 
 

«09» липня 2021 року      м. Запоріжжя  
 
Присутні: 

Заступник голови комісії: Побельона І.В. 

Секретар комісії: Жихар Т.Ю. 
Члени комісії: 

1. Клімов Д.О. 
2. Коваль М.В. 
3. Матюхін Д.А. 
4. Музичук А.В. 
5. Наливайко К.В. 
6. Токарєва Л.В. 
7. Чехранова О.В. 
8. Шкаран Л.В. 

Відсутні:  
1. Буряк В.В., голова комісії 
2. Сиворакша Н.С. заступник голови комісії. 
3. Єльцов П.В.. 
4. Трюхан О.М. 

Запрошені:  

Васюк А.Г. 

 

Порядок денний: 

1. Про 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, та  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, які затверджені 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».  

 

2. Визначення потреби в субвенції за напрямами: 
          -  нове будівництво 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;

 - продовження та завершення розпочатих у попередніх періодах робіт з 
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будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих 

будинків сімейного типу відповідно до проектної документації, затвердженої в 

установленому законодавством порядку;       

 - придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для 

дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, 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; 

 - рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному 

ринку;            

 - розроблення проєктної документації на нове будівництво приміщень для 

розміщення малих групових будинків, на капітальний ремонт/реконструкцію житла 

для дитячих будинків сімейного типу;        

 - виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 

для осіб;            

 - підтримку малих групових будинків.   

 3. Розгляд питання формування загальних списків осіб, які перебувають на 

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

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

встановлення).    

 4. Визначення граничної вартості житла для осіб м.Запоріжжя.   

 5. Визначення орієнтовної потреби в коштах, необхідних для виплати грошової 

компенсації для осіб, які перебувають на квартирному обліку і які потребують 

поліпшення житлових умов за інформацією департаменту з управління житлово-

комунальним господарством міської ради.  

 6. Затвердження сформованих уточнених загальних списків осіб, які 

перебувають на квартирному обліку і які потребують поліпшення житлових умов, із 

зазначенням прізвища, імені, по батькові (за його наявності), дати народження 

дитини, дати її взяття на облік, інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної 

потреби в коштах, необхідних для виплати грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення. 

По першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Жихар Т.Ю., яка повідомила про 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, та  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, які затверджені 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», склад місцевої комісії та її положення. 

 ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома.   

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 
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          По другому питанню порядку денного:  

СЛУХАЛИ:  Побельону І.В., яка повідомила про відсутність малих групових 

будинків, відсутність продовження та завершення розпочатих у попередніх періодах 

робіт з будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, відсутність 

потреби у придбанні житла для дитячих будинків сімейного типу, відсутність 

розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення 

малих групових будинків, на капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих 

будинків сімейного типу. 

        Токарєву Л.В., яка повідомила про відсутність кандидатів в батьки-вихователі  

дитячих будинків сімейного типу. 

  ВИРІШИЛИ: Сформувати потребу субвенції за напрямом:  

- виплата 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 та осіб з їх числа, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2021 № 615. 

 ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 

 

По третьому питанню порядку денного:         

             СЛУХАЛИ: Шкаран Л.В., яка надала інформацію про загальні списки осіб, які 

перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати 

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

віковими категоріями відповідно до Порядку та умов а саме: 

- віком від 16 до 23 років – 275 осіб, з яких осіб з інвалідністю  22 особи; 

- віком від 23 до 35 років – 139 осіб з яких осіб з інвалідністю  2 особи; 

- віком старше 35 років – 3 особи.  

Загальна кількість осіб складає 417, у тому числі з інвалідністю  24 особи. 

Дані списки департаментом перевірено з питання наявності підстав постановки осіб 

старше 23 років на квартирний облік та наявність документів про перебування на 

обліку. 

 СЛУХАЛИ: Побельону І.В., заступника начальника служби (управління) у 

справах дітей Запорізької міської ради, заступника голови комісії, яка надала 

інформацію щодо наявності статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування та осіб з їх числа відповідно до списків осіб вікової 

категорії від 16 до 23 років. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома.   

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 

 

По четвертому питанню порядку денного:  

СЛУХАЛИ: Шкаран Л.В., яка повідомила про вартість 1 кв.метра житла в 

м.Запоріжжі та граничну вартість житла відповідно до п.13 Порядку та умов. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 

 

По п’ятому  питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Чехранову Н.В, яка повідомила про орієнтовну потребу в коштах, 

необхідних для виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для осіб відповідно до п.14 Порядку та умов, а саме: 



 

- віком від 16 до 23 років – за рахунок субвенції з державного бюджету 100 

відсотків граничної вартості житла  178 358 647,50 грн, для осіб з інвалідністю 18 396 

741,00 грн; 

- віком від 23 до 35 років – за рахунок субвенції з державного бюджету 70 

відсотків, граничної вартості житла 61 804 483,65 грн, для осіб з інвалідністю 117 

070,70 грн; 

- віком старше 35 років – за рахунок субвенції з державного бюджету 30 

відсотків граничної вартості житла 569 034,45 грн.  

 Загальна сума потреби в субвенції з державного бюджету складає 240 732 166 

грн. (двісті сорок мільйонів сімсот тридцять дві тисячі  сто шістдесят шість  грн.). 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома.   

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 

 

По шостому питанню порядку денного:  

СЛУХАЛИ: Побельону І.В., яка запропонувала затвердити сформовані 

уточнені загальні списки осіб, які перебувають на квартирному обліку і які 

потребують поліпшення житлових умов, із зазначенням прізвища, імені, по батькові 

(за його наявності), дати народження дитини, дати її взяття на облік, інвалідності (у 

разі встановлення) та визначення окремо щодо кожної особи обсягу такої 

компенсації, що були подані на розгляд комісії департаментом з управління житлово-

комунальним господарством міської ради, що складається з 417 осіб, з них осіб з 

інвалідністю 24 особи та орієнтовну потребу в коштах в сумі 240 732 166 грн. (двісті 

сорок мільйонів сімсот тридцять дві тисячі  сто шістдесят шість  грн.), необхідну для 

виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для 

осіб з метою придбання житла, інформація щодо якої надана управлінням соціального 

захисту населення Запорізької міської ради.  

ВИРІШИЛИ:  

 - затвердити сформовані уточнені загальні списки осіб, які перебувають на 

квартирному обліку і які потребують поліпшення житлових умов, із зазначенням 

прізвища, імені, по батькові (за його наявності), дати народження дитини, дати її 

взяття на облік, інвалідності (у разі встановлення) та визначення окремо щодо кожної 

особи обсягу такої компенсації, що були подані на розгляд комісії департаментом з 

управління житлово-комунальним господарством міської ради, що складається з 417 

осіб, з них осіб з інвалідністю 24 особи та орієнтовну потребу в коштах в сумі 

240 732 166 грн. (двісті сорок мільйонів сімсот тридцять дві тисячі  сто шістдесят 

шість  грн.), необхідну для виплати грошової компенсації за належні для отримання 

житлові приміщення для осіб з метою придбання житла, інформація щодо якої надана 

управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради (списки 

додаються).  

 - доручити службі (управлінню) у справах дітей Запорізької міської ради 

підготувати на адресу регіональної комісії проєкт листа  щодо надання відповідних 

пропозицій з урахуванням граничної вартості житла, розрахованої відповідно до 

пункту 14 Порядку та умов за сформованою  потребою в субвенції за напрямком: 

виплата 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 

та осіб з їх числа, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2021 № 615, з 

урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов, сформованих та 

затверджених загальних списків.  



 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 

 

 

Голова комісії       В.В. Буряк 

Заступник голови комісії     Н.С. Сиворакша 

Заступник голови комісії     І.В. Побельона 

Секретар комісії       Т.Ю. Жихар  

 

Члени комісії:       

1._________   _________________  

2. _________   _________________        

3. _________   _________________  

4. _________   _________________ 

5. _________   _________________ 

6. _________   _________________ 

7. _________   _________________ 

8. _________   _________________ 

9. _________   _________________ 

10._________   _________________ 

 

Запрошені: 

 

1._________   _________________  

 

 

 

 

Заступник начальника  

служби (управління) у справах дітей  

Запорізької міської ради      І.В. Побельона  
 
 

Керуючий справами 

виконкому ради           Р.А. Омельянович 

 

 


