
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 №2 засідання  місцевої комісії від 26.08.2021, протокол 

№3 засідання  місцевої комісії від 02.09.2021 (додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васюка А.Г.  
 
 

Міський голова        В.В. Буряк 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19


ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконавчого комітету 
міської ради 
_____________№____________ 
 

 

Протокол № 2 

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 
 

 
«26» _серпня 2021 року     м. Запоріжжя  

 

Присутні: 

Голова комісії: Буряк В.В. 

Заступник голови комісії: Сиворакша Н.С. 

Заступник голови комісії: Побельона І.В. 

Секретар комісії: Жихар Т.Ю. 

 

Члени комісії: 

1. Єльцов П.В. 

2. Клімов Д.О. 

3. Музичук А.В. 

4. Наливайко К.В. 

5. Токарєва Л.В. 

6. Чехранова О.В. 

7. Шкаран Л.В. 

8. Трюхан О.М. 

Відсутні:  

1. Коваль М.В. 

2. Матюхін Д.А. 

 

Запрошені: 

1. Лисенко В.В. 

2. Змієнко В.В. 

 

Порядок денний: 

1. Рішення регіональної комісії про визначення напрямів розподілу 

субвенції  між місцевими бюджетами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов, і 

затверджених регіональних загальних списків осіб відповідно до вікової категорії та 

черговості. 

 

2. Виплата грошової компенсації за належні до отримання житлові приміщення 

особам віком старше 35 років на умовах співфінансування. 

 

3. Можливість здійснення з бюджету Запорізької міської територіальної громади 

видатків, пов’язаних з оформленням права власності на придбане за рахунок коштів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
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субвенції житло, сплати передбачених законодавством податків, зборів, платежів, 

відкриттям та обслуговуванням рахунка із спеціальним режимом використання.  

 

4. Відпрацювання наявної інформації по кожній особі  віком після 35 років за 

регіональним списком, перевірка місця перебування та реєстрації цих осіб шляхом 

доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання 

адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до 

сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів відповідно до законодавства. 

 

5. Відпрацювання наявної інформації по особі віком від 16 до 23 років за 

регіональним списком, перевірка місця перебування та реєстрації цієї особи шляхом 

доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання 

адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до 

сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів відповідно до законодавства. 

 

6. Перевірка інформації про наявність/відсутність в осіб, які претендують на 

отримання грошової компенсації, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі на земельну 

ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності). 

 

7. Підготовка подання на кандидатур осіб відповідно до черговості, визначеної 

регіональною комісією, які претендуватимуть на призначення грошової компенсації, 

на затвердження комісії. 

 

По першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Сиворакшу Н.С., яка озвучила рішення регіональної комісії про 

визначення напрямів розподілу субвенції між місцевими бюджетами, передбаченими 

пунктом 4 Порядку та умов, і затверджених регіональних загальних списків осіб 

відповідно до вікової категорії та черговості. У списку осіб старше 35 років – 3 особи 

м. Запоріжжя: Горлова Світлана Миколаївна, 05.02.1983 р.н., Лугова Олександра 

Андріївна, 10.01.1984 р.н., Джулан Ганна Миколаївна, 02.06.1984 р.н. У список осіб 

від 23 до 35 років особи м.Запоріжжя не потрапили. У списку осіб від 16 до 23 років 

від м. Запоріжжя – Козачок Альбіна Сергіївна, 03.02.2005 р.н. 

 ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до уваги.  

 ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 

 

По другому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Наливайко К.В., яка повідомила, що згідно пункту 4 Порядку 

виплати грошової компенсації, затвердженого Постановою КМУ №615 від 26.05.2021, 

70% граничної вартості житла, для осіб старше 35 років, компенсується за рахунок 

коштів місцевого бюджету.  

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню соціального захисту населення Запорізької 

міської ради підготувати бюджетний запит на виділення коштів з місцевого бюджету 

на виплату грошової компенсації за належні до отримання житлові приміщення 
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особам старше 35 років, які увійшли в чергу із регіонального загального списку 

громадян відповідної вікової категорії.  

Взяти до уваги, що придбання житла (виплата грошової компенсації) особі 

віком від 16 до 23 років, відповідно до Постанови КМУ № 615 від 26.05.2021 року 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 100% граничної 

вартості житла.  

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

СЛУХАЛИ: Наливайко К.В., яка повідомила, що згідно п.6 Порядку та умов, 

видатки, пов’язані з фінансуванням оформлення права власності на житло, яке 

придбавається за рахунок грошової компенсації, здійснюються за рахунок особи, яка 

отримала таку компенсацію 

СЛУХАЛИ: Сиворакшу Н.С., яка запропонувала, враховуючи вік дитини зі 

списку вікової категорії від 16 до 23, якій планується виділення грошової компенсації 

(Козачок Альбіна Сергіївна, 16 років), передбачити видатки на оформлення житла за 

рахунок коштів місцевого бюджету. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики 

Запорізької міської ради спільно з управлінням соціального захисту населення 

Запорізької міської ради опрацювати питання фінансування видатків, пов’язаних з 

оформленням права власності на придбане за рахунок грошової компенсації житло, 

для дитини з першого регіонального списку, яка має вік 16 років, в межах коштів, 

передбачених бюджетом Запорізької міської територіальної громади на реалізацію 

Міської комплексної програми соціального захисту населення.  

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

СЛУХАЛИ: Шкаран Л.В., яка звернула увагу на необхідність відпрацювання 

наявної інформації по кожній особі  віком після 35 років за регіональним списком та 

необхідність здійснити перевірку місця перебування та реєстрації цих осіб шляхом 

доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання 

адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до 

сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів відповідно до законодавства. 

ВИРІШИЛИ: Доручити районній адміністрації Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району здійснити перевірку місця перебування та 

реєстрації Горлової С.М., Джулан Г.М., районній адміністрації Запорізької міської 

ради по Дніпровському району здійснити перевірку місця перебування та 

реєстрації  Лугової О.А. Перевірити подані особами відомості, передбачені 

Постановою КМУ від 26.05.2021 №615 (наявність статусу на момент постановки на 

квартирний облік, наявність підстав для перебування на квартирному обліку, 

інформацію про наявність/відсутність речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, у тому числі на земельну ділянку на якій розташоване житлове приміщення 

(у разі наявності), надання житлового приміщення раніше). 

Виявлену інформацію до наступного засідання комісії надати до департаменту 

з управління житлово-комунальним господарством міської ради та управлінню 

соціального захисту населення Запорізької міської ради. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 

  

По п’ятому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Сиворакшу Н.С., яка звернула увагу на необхідність 

відпрацювання наявної інформації по особі віком від 16 до 23 років за регіональним 

списком та необхідність здійснити перевірку місця перебування та реєстрації цієї 

особи шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів 

надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать 

до сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів відповідно до законодавства. 
ВИРІШИЛИ: Доручити службі (управлінню) у справах дітей Запорізької 

міської ради відпрацювати наявну інформацію по Козачок А. С., здійснити перевірку 

місця перебування та реєстрації цієї дитини та перевірити відомості шляхом доступу 

до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних 

послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, 

або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних 

ресурсів відповідно до законодавства. Встановлену інформацію надати до наступного 

засідання комісії управлінню соціального захисту населення Запорізької міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 
 

По шостому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Єльцова П.В., який підтвердив можливість здійснення перевірки 

інформації про наявність/відсутність в осіб, які претендують на отримання грошової 

компенсації, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно, в тому числі на земельну ділянку, на якій 

розташоване житлове приміщення (у разі наявності). 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради 

здійснити перевірку інформації про наявність/відсутність в осіб, які претендують на 

отримання грошової компенсації, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі на земельну 

ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності). Встановлену 

інформацію до наступного засідання комісії надати управлінню соціального захисту 

населення Запорізької міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 

 

По сьомому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Чехранову О.В., щодо підготовки подання на кожну особу 

відповідно до черговості, визначеної регіональною комісією, які претендуватимуть на 

призначення грошової компенсації.  
ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню соціального захисту населення Запорізької 

міської ради, після отримання інформації відповідно до пунктів 4,5,6 цього 

Протоколу, підготувати подання на кожну особу відповідно до черговості, визначеної 

регіональною комісією, які претендуватимуть на призначення грошової компенсації, 

на наступне засідання комісії для затвердження. 
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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._________   _________________  

 

2. _________   _________________        

 

 

 

  

 
Начальник служби (управління) у справах дітей  
Запорізької міської ради      Н.С.Сиворакша  
 
Керуючий справами 
виконкому ради           Р.А. Омельянович 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконавчого комітету 
міської рад 
10.09.2021     №   323 
 

 

Протокол № 3 

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 
 

 
«02» вересня 2021 року     м. Запоріжжя  

 

Присутні: 

Голова комісії: Буряк В.В. 

Заступник голови комісії: Сиворакша Н.С. 

Заступник голови комісії: Побельона І.В. 

Секретар комісії: Жихар Т.Ю. 

 

Члени комісії: 

1. Єльцов П.В. 

2. Клімов Д.О. 

3. Музичук А.В. 

4. Чехранова О.В. 

5. Шкаран Л.В. 

6. Трюхан О.М. 

7. Матюхін Д.А. 

 

 

Відсутні:  

1. Коваль М.В. 

2. Наливайко К.В. 

3. Токарєва Л.В. 

 

Запрошені: 

1. Лисенко В.В. 

2. Змієнко В.В. 

3. Баєв А.І. 

4. Вагіс О.А. 

5. Кукін В.С. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
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Порядок денний: 

 

1. Відпрацювання наявної інформації по кожній особі за регіональним 

загальним списком, підстав перебування зазначених осіб на квартирному 

обліку, перевірка місця перебування та реєстрації цих осіб, іншої інформації, 

необхідної для складання подання управлінням соціального захисту населення 

міської ради.  

2. Перевірка інформації про наявність/відсутність в осіб, які претендують 

на отримання грошової компенсації, речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі 

на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі 

наявності). 

3. Підготовка та обговорення подання на осіб відповідно до черговості, 

визначеної регіональною комісією, які претендуватимуть на призначення 

грошової компенсації, на затвердження комісії. 

 

По першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Лисенка В.В., Змієнка В.В., Баєва А.І., які озвучили 

інформацію щодо осіб, затверджених регіональним загальним списком: по 

Вознесенівському району – Горлової С.М., Кутарєвої (Джулан) Г.М.; по 

Дніпровському району – Лугової О.А.; по Заводському району – Козачок А.С.    

Шкаран Л.В., яка узагальнила інформацію надану районними 

адміністраціями Запорізької міської ради, щодо перебування осіб на 

квартирному обліку, якість ведення цього обліку, наявність необхідної 

документації в особових справах осіб, інформації, щодо наявності підстав 

перебування на квартирному обліку, або зняття з такого обліку.  

Шкаран Л.В. запропонувала районній адміністрації Запорізької міської 

ради по Дніпровському району в установленому законом порядку розглянути 

питання щодо зняття з квартирного обліку Лугової О.А.  Копію розпорядження 

надати місцевій комісії до 01.10.2021.  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до уваги. Районній адміністрації Запорізької 

міської ради по Дніпровському району в установленому законом порядку 

розглянути питання щодо зняття з квартирного обліку Лугової О.А. у зв’язку із 

поліпшенням житлових умов. Копію розпорядження надати місцевій комісії до 

01.10.2021.   

 

 

По другому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Єльцова П.В., який повідомив, що здійснено перевірку 

інформації про наявність/відсутність в осіб, які претендують на отримання 

грошової компенсації, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 



3 

 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі на земельну 

ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності), в наданих 

матеріалах щодо осіб: 

- по Вознесенівському району - Кутарєва (Джулан) Г.М.;  

- по Дніпровському району – Лугова О.А.;  

- по Заводському району – Козачок А.С.  

Стосовно особи по Вознесенівському району - Горлової С.М., здійснити 

ефективну перевірку не виявилось можливим, у зв’язку з відсутністю у 

матеріалах від районної адміністрації персональних даних                        

(ідентифікаційний номер картки платника податків; прізвища, у разі зміни; 

реєстрації  встановленого місця проживання).  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийняти до уваги. Всім районним адміністраціям 

Запорізької міської ради тримати на контролі питання наявності підстав та 

документів в особових справах осіб, які перебувають на квартирному обліку. 

 
По третьому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Чехранову О.В., щодо подання на кожну особу відповідно до 

черговості, визначеної регіональною комісією, які претендуватимуть на 

призначення грошової компенсації, на підставі отриманої інформації від 

районних адміністрацій Запорізької міської ради, служби (управління) у 

справах дітей міської ради та департаменту реєстраційних послуг міської ради.  

Жихар Т.Ю., секретаря комісії, яка запропонувала перейти до 

обговорення розподілу коштів субвенції на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання житлові приміщення. 

          Козачок Альбіна Сергіївна, 03.02.2005 р.н.               

 документи, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа 

рішення Заводського районного суду м.Запоріжжя від 30.07.2007; 

свідоцтво про смерть матері від 03.03.2007 (дитина позбавлена батьківського 

піклування) 

факт перебування дитини на квартирному обліку 

перебуває з 30.07.2007 (районна адміністрація Запорізької міської ради по 

Заводському району) 

місце реєстрації/проживання 

м.Запоріжжя, вул.Перспективна, буд.5, кв.2 

м.Запоріжжя, вул.Перспективна, буд.5, кв.2 
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наявність у особи інвалідності, що підтверджується документом, 

виданим лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного 

закладу, у порядку та за формою, встановленими МОЗ 

 Інформація щодо встановлення інвалідності відсутня 

наявність/відсутність у дитини житлового приміщення, яке зруйноване 

або стало непридатним для проживання 

згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна ЩОДО 

СУБ’ЄКТА ВІДОМОСТІ ВІДСУТНІ 

надання раніше дитині житлового приміщення за рахунок бюджетних 

коштів 

житлове приміщення за рахунок бюджетних коштів не надавалось 

сума грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення, розрахована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 26.05.2021 №615 

632260,50 грн (100% за рахунок субвенції з держбюджету) 

Пропонується проголосувати членам комісії за надання грошової 

компенсації за належні для отримання житлові приміщення Козачок Альбіні 

Сергіївні в сумі 632260, 50 грн з державного бюджету (шістсот тридцять дві 

тисячі двісті шістдесят грн 50 коп.).     

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: 

Надати грошову компенсацію за належні для отримання житлові 

приміщення Козачок Альбіні Сергіївні в сумі 632260,50 грн з державного 

бюджету (шістсот тридцять дві тисячі двісті шістдесят грн 50 коп.). 

Кутарєва (Джулан) Ганна Миколаївна, 02.06.1984 р.н. 

документи, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, а для осіб старше 23 

років, у разі відсутності документів, які підтверджують статус, документи, 

відповідно до яких було поставлено особу на квартирний облік як дитину-

сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування 

розпорядження голови Орджонікідзевської районної адміністрації 

Запорізької міської ради від 30.09.2005 №1313р  

факт перебування особи на квартирному обліку 
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перебуває з 30.09.2005 (районна адміністрація Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району) 

місце реєстрації/проживання 

м.Запоріжжя, вул.Рекордна, буд.39, кімн.17,32 

м.Запоріжжя, вул.Рекордна, буд.39, кімн.17,32 

наявність у особи інвалідності, що підтверджується документом, 

виданим лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного 
закладу, у порядку та за формою, встановленими МОЗ 

 Інформація щодо встановлення інвалідності відсутня 

наявність/відсутність у особи житлового приміщення, яке зруйноване 
або стало непридатним для проживання 

згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна ЩОДО 

СУБ’ЄКТА НАЯВНІ НАСТУПНІ ВІДОМОСТІ: 

є співвласником частини кімнат в гуртожитку за адресою: м.Запоріжжя, 

вул.Рекордна, буд.39:  

кімната 17 (1/3 спільної часткової власності) загальною площею            

17,5 кв.м., житлова площа 17,5 кв.м; 

кімната 32 (1/3 спільної часткової власності) загальною площею            

18,3 кв.м., житлова площа 17,4 кв.м.; 

В розрахунку на Кутарєву (Джулан) Г.М. припадає 11,93 кв.м. загальної 

площі та 11,63 кв.м. житлової відповідно. 

Відповідно до ст.47 Житлового Кодексу Української РСР норма жилої 

площі встановлюється в розмірі 13,65 кв.м. на одну особу. 

Відповідно до п.6 ст.34 Житлового Кодексу Української РСР 

потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни, які 

проживають у гуртожитку.   

надання раніше особі житлового приміщення за рахунок бюджетних 
коштів 

житлове приміщення за рахунок бюджетних коштів не надавалось 

сума грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення, розрахована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 26.05.2021 №615 
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632260,50 грн, у тому числі: 

189678,00 грн - за рахунок субвенції з держбюджету (30%) 

442582,50 грн - за рахунок місцевого бюджету (70%) 

Пропонується проголосувати членам комісії за надання грошової 

компенсації за належні для отримання житлові приміщення Кутарєвій (Джулан) 

Ганні Миколаївні  в сумі 632260,50 грн (шістсот тридцять дві тисячі двісті 

шістдесят грн 50 коп.): за рахунок субвенції з держбюджету (30%) -                

189678,00 грн (сто вісімдесят дев’ять тисяч шістсот сімдесят вісім грн 00 коп.), 

за рахунок місцевого бюджету (70%) - 442582,50 грн (чотириста сорок дві 

тисячі п’ятсот вісімдесят дві грн 50 коп.)        

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: 

Надати грошову компенсацію за належні для отримання житлові 

приміщення Кутарєвій (Джулан) Ганні Миколаївні  в сумі                   632260, 50 

грн (шістсот тридцять дві тисячі двісті шістдесят грн 50 коп.): за рахунок 

субвенції з держбюджету (30%) - 189678,00 грн (сто вісімдесят дев’ять тисяч 

шістсот сімдесят вісім грн 00 коп.), за рахунок місцевого бюджету (70%) - 

442582,50 грн (чотириста сорок дві тисячі п’ятсот вісімдесят дві грн 50 коп.).  

Горлова Світлана Миколаївна, 05.02.1983 р.н. 

документи, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, а для осіб старше 23 

років, у разі відсутності документів, які підтверджують статус, документи, 

відповідно до яких було поставлено особу на квартирний облік як дитину-

сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування 

розпорядження голови Орджонікідзевської районної адміністрації 

Запорізької міської ради від 02.09.2004 №1258р  

факт перебування особи на квартирному обліку 

перебуває з 02.09.2004 (районна адміністрація Запорізької міської ради  

по Вознесенівському району) 

місце реєстрації/проживання 

За інформацією районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району Горлова С.М. була зареєстрована: 

м.Запоріжжя, вул.Сталеварів, буд.19 (гуртожиток) з 06.03.2003 по 

04.10.2006. Вибула за адресою вул.Запорізького козацтва, буд.13а, кв.34; 

м.Запоріжжя, вул.Чумаченка, буд.23, кв.114 з 08.09.2009 по 15.04.2010. 
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На теперішній час за адресою вул.Запорізького козацтва, буд.13а, кв.34 

Горлова С.М. не зареєстрована. 

Таким чином, місце реєстрації/проживання Горлової С.М. невідоме. 

наявність у особи інвалідності, що підтверджується документом, 

виданим лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного 
закладу, у порядку та за формою, встановленими МОЗ 

 Інформація щодо встановлення інвалідності відсутня 

наявність/відсутність у особи житлового приміщення, яке зруйноване 

або стало непридатним для проживання 

Неможливо отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого 

майна через ВІДСУТНІСТЬ РЕЄСТРАЦІЙНОГО НОМЕРУ ОБЛІКОВОЇ 

КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 

надання раніше особі житлового приміщення за рахунок бюджетних 

коштів 

житлове приміщення за рахунок бюджетних коштів не надавалось 

Додаткова інформація від районної адміністрації Запорізької міської 
ради по Вознесенівському району 

На запити районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району від Дніпровського відділу ДРАЦС у м.Запоріжжі 

Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м.Дніпро) щодо Горлової С.М. було отримано наступні відомості: 

 актовий запис про шлюб, складений Дніпровським відділом ДРАЦС 

у м.Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Дніпро), прізвище після реєстрації шлюбу «Коротіна»; 

 актовий запис про розірвання шлюбу, складений Дніпровським 

відділом ДРАЦС у м.Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), прізвище після реєстрації 

розірвання шлюбу «Горлова». 

Крім того, від УДМС України в Запорізькій області отримано відповідь, 

що Коротіна С.М. змінила прізвище на Горлову (28.05.2009р.). Як Горлова 

зареєстрованою/знятою з реєстрації не значиться, запропоновано звернутись до 

ВОМІР ГУДМС в Дніпропетровській області. 

Районною адміністрацією направлено запити до ВОМІР ГУДМС в 

Дніпропетровській області для підтвердження інформації про реєстрацію 

Горлової С.М. у Дніпропетровській області, а також до ГУ ДПС у Запорізькій 
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області для отримання реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків. 

Після отримання вищевказаної інформації районною адміністрацією 

Запорізької міської ради по Вознесенівському району буде вирішуватись 

питання перебування Горлової С.М. на квартирному обліку. 

Пропонується проголосувати членам комісії за відмову наданні грошової 

компенсації за належні для отримання житлові приміщення Горловій Світлані 

Миколаївні у зв’язку із неможливістю встановити місце перебування особи.   

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: 

відмовити у наданні грошової компенсації за належні для отримання 

житлові приміщення Горловій Світлані Миколаївні у зв’язку із неможливістю 

встановити місце перебування особи.  

Лугова Олександра Андріївна, 10.01.1984 р.н. 

документи, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, а для осіб старше 23 

років, у разі відсутності документів, які підтверджують статус, документи, 

відповідно до яких було поставлено особу на квартирний облік як дитину-

сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування 

розпорядження голови Ленінської районної адміністрації Запорізької 

міської ради від 31.03.2005 №657р  

факт перебування особи на квартирному обліку 

перебуває з 31.03.2005 (районної адміністрації Запорізької міської ради 

по Дніпровському району) 

місце реєстрації/проживання 

м.Запоріжжя, вул.Чарівна, буд.42, кв.67 

м.Одеса 

наявність у особи інвалідності, що підтверджується документом, 

виданим лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного 
закладу, у порядку та за формою, встановленими МОЗ 

 Інформація щодо встановлення інвалідності відсутня 

наявність/відсутність у особи житлового приміщення, яке зруйноване 
або стало непридатним для проживання 

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, 
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Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна ЩОДО 

СУБ’ЄКТА ВІДОМОСТІ ВІДСУТНІ 

надання раніше особі житлового приміщення за рахунок бюджетних 
коштів 

житлове приміщення за рахунок бюджетних коштів не надавалось 

Додаткова інформація від районної адміністрації Запорізької міської 
ради по Дніпровському району 

За інформацією районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Дніпровському району, розпорядженням голови районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Ленінському району від 18.04.2014 №259р Луговій 

О.А., у порядку тимчасового поліпшення житлових умов зі збереженням 

відповідно права перебування на квартирному обліку, було надано одну 

кімнату жилою площею 18,4 кв.м. в комунальній квартирі №67 у будинку №42 

по вул.Чарівній у м.Запоріжжі (ордер №178 від 10.12.2014).  

Під час перевірки відомостей щодо наявності підстав для перебування на 

квартирному обліку було з’ясовано, що вона зареєстрована за адресою 

м.Запоріжжя, вул.Чарівна, буд.42, кв.67 одна. Уся сім’я (вона, чоловік, син та 

донька) на даний час мешкають у м.Одеса, де її чоловік проходить військову 

службу, а сама Лугова О.А. перебуває у декретній відпустці. 

Також районною адміністрацією Запорізької міської ради по 

Дніпровському району 26.08.2021 було здійснено виїзд за адресою реєстрації 

Лугової О.А. та складено відповідний акт обстеження. Під час виїзду було 

опитано сусідів по комунальній квартирі, які підтвердили, що Лугова О.А. 

тривалий час не мешкає у даному житловому приміщенні, останній раз 

навідалась до квартири у травні 2021 року.  

Згідно листа районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Дніпровському району від 30.08.2021 №17.03/01-20/962.1 на теперішній час 

підстав для перебування Лугової О.А. на квартирному обліку немає, на 

16.09.2021 року заплановано проведення засідання громадської комісії з 

житлових питань районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Дніпровському району, на яку запрошується Лугова О.А. для зняття з 

квартирного обліку.  

Пропонується проголосувати членам комісії за відмову у наданні 

грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення Луговій 

Олександрі Андріївні у зв’язку з наявністю поліпшення житлових умов особи, 

згідно п.23 Порядку виплати грошової компенсації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»  - 10 голосів; 

     «УТРИМАЛИСЯ» -  1 голос. 
ВИРІШИЛИ:  

відмовити  у наданні  грошової  компенсації за  належні для отримання 

житлові приміщення Луговій Олександрі Андріївні у зв’язку з наявністю 
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поліпшення житлових умов особи, згідно п.23 Порядку виплати грошової 

компенсації. 

 

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. _________   _________________ 

 

Запрошені: 

 

1._________   _________________  

 

2. _________   _________________        

 

3.__________  _________________ 

 

4. _________   _________________ 

 

5. _________   _________________ 

 

  
Начальник служби (управління)  
у справах дітей  
Запорізької міської ради      Н.С. Сиворакша  
 
Керуючий справами 
виконкому ради            Р.А. Омельянович 


