
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження рішення  
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. 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 житлом 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 №4 засідання місцевої комісії від 22.10.2021 

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія Васюка.  
 
 

Секретар міської ради                                                                Анатолій КУРТЄВ 
 

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


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: протокол №4 засідання  місцевої комісії від 20.10.2021. 

 

 
Начальника служби  
(управління) у справах дітей  
Запорізької міської ради       Наталія СИВОРАКША 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20


ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого комітету 

міської ради 

_____________№____________ 

 

Протокол № 4 

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 

 

 

«22» жовтня 2021 року     м. Запоріжжя  

 

Присутні: 

 

Голова комісії: Анатолій КУРТЄВ 

Заступник голови комісії: Наталія СИВОРАКША 

Заступник голови комісії: Інна ПОБЕЛЬОНА 

Секретар комісії:  

 

Члени комісії: 

1. Павло ЄЛЬЦОВ 

2. Анна МУЗИЧУК 

3. Олександра ЧЕХРАНОВА 

4. Марія КОВАЛЬ 

5. Катерина НАЛИВАЙКО 

6. Людмила ТОКАРЄВА 

7. Олена ТРЮХАН 

8. Дмитро МАТЮХІН 

Відсутні:  

1.  Дмитро КЛИМОВ  

2. Лариса ШКАРАН 

3. Тетяна ЖИХАР 

 

Запрошені: 

 1.Наталія ХОХЛОВА 

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

 

1. Про ведення протоколу комісії. 

 

2. Про визначення напрямку спрямування субвенції з державного бюджету 

на придбання житла для дитячого будинку сімейного типу. 

 

3. Формування потреби у державній субвенції за визначеним напрямком. 

 

 По першому питанню порядку денного: 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

Наталію Сиворакшу, яка повідомила, що на даний час секретар комісії 

Жихар Тетяна знаходиться у відпусці, у зв’язку з чим, вона запропонувала 

доручити ведення протоколу засідання комісії Побельоній Інні, заступнику 

голови комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозицію Наталії Сиворакші. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» одноголосно. 

 

По другому питанню порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Наталію Сиворакшу, яка повідомила, що в місті Запоріжжі на даний час 

створено 9 дитячих будинків сімейного типу, з яких чотири створені на власній 

житловій площі, п’ять  - отримали службові жилі приміщення від Запорізької 
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міської ради, а також 13 прийомних сімей, які функціонують на власній 

житловій площі. 

З травня 2021 року успішно функціонує прийомна сім’я Поваляєвої Ірини 

Володимирівни, в якій на даний час виховується рідна дитина і три прийомні 

дитини з великої родинної групи. У зв’язку з завершенням періоду адаптації на 

початку листопада в прийомну сім’ю Поваляєвої І.В. буде влаштована ще одна 

дитина з даної родинної групи, три рідні сестри залишаються в КУ 

«Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко» ЗОР. 

 Прийомна мати готова прийняти дітей, які досі залишаються в державному 

закладі, з метою збереження родинних зв’язків, створивши дитячий будинок 

сімейного типу, але власна житлова площа Поваляєвої І.В. не дозволяє 

створити дитячий будинок сімейного типу та прийняти всіх дітей.  

Ірина Володимирівна намагалась самотужки вирішити питання 

розширення житлової площі. У зв’язку з чим виникла гостра необхідність в 

придбанні житла для майбутнього дитячого будинку сімейного типу.  

Дитячий будинок сімейного типу створюється рішенням виконавчого 

комітету Запорізької міської ради.   

Відповідно до Положення про дитячий будинок сімейного типу, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 

орган, який прийняв рішення, позачергово надає батькам-вихователям 

обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру за 

нормами, встановленими законодавством. 

Враховуючи вищевикладене, Сиворакша Наталія запропонувала комісії з 

метою забезпечення права дітей на сімейне виховання, визначитись з 

напрямком спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 

придбання житла для дитячого будинку сімейного типу за умови 

співфінансування не менше ніж 20% за рахунок коштів місцевого бюджету. 
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ВИРІШИЛИ:  

Інформацію прийняти до уваги. Погодити спрямування субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для дитячого 

будинку сімейного типу за умови співфінансування не менше ніж 20% за 

рахунок коштів місцевого бюджету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 

 

 По третьому питанню порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ:  

 

Анатолія Куртєва, який запропонував визначитися з орієнтованою 

потребою бюджету м.Запоріжжя в коштах необхідних для фінансування 

обраного напрямку: придбання житла у прийнятому в експлуатацію житловому 

будинку для дитячого будинку сімейного типу, використання державної 

субвенції з урахуванням вимог визначених Порядком та умовами.  

Комісією проведено розрахунок граничної вартості житла для одного 

дитячого будинку сімейного типу з влаштуванням максимальної дозволеної 

кількості дітей на умовах співфінансування 20% з місцевого бюджету та 80% за 

рахунок державної субвенції  

 

Гранична вартість житла для одного дитячого будинку сімейного типу 

(розрахунок на 10 дітей, без урахування дітей з інвалідністю): 

ГВЖ = (21 х 12 + 10) х Вг х Км 

ГВЖ = (21 х 12 +10) х 14072 х 1,5 = 5 530 296,00 

 

ГВЖ-гранична вартість житла; 

21-21 кв. метрів загальної площі на кожну рідну дитину, дитину-вихованця та 

кожного з батьків-вихователів; 
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12-кількість осіб (дітей та батьків-вихователів); 

10-10 кв. метрів загальної площі на сім’ю; 

Вг - вартість (гривень) 1 кв.м. загальної площі житла в населеному пункті, в 

якому буде придбано житло для дитячого будинку сімейного типу. 

Вг = 14072,00 грн. вартість (грн) 1 кв. метра загальної площі житла у 

Запорізькій області (наказ Міністерства розвитку громад та територій України 

від 10.09.2021 №230 «Про показники опосередкованої вартості спорудження 

житла за регіонами України»). 

Км =1,5 коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв.м. загальної площі 

житла для міст Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, обласних центрів і 

міст обласного значення (для обласних центрів та міст обласного значення з 

населенням понад 300 тис. осіб =  1,5). 

Загальна сума потреби для придбання дитячого будинку сімейного типу -  

5 530 296,00 грн., з них: 

1 106 059,20 грн. – кошти місцевого бюджету (20%); 

4 424 236,80 грн. – кошти державної субвенції (80%). 

ВИРІШИЛИ: 

 

3.1. Визначити потребу державної субвенції на придбання житла у прийнятому 

в експлуатацію житловому будинку для дитячого будинку сімейного типу в 

сумі 4 424 236,80  грн. 

3.2. Департаменту з управління житлово-комунальним господарством 

Запорізької міської ради розглянути можливість про внесення змін до Програми 

розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 

2018-2022 роки. 

3.3. Службі (управлінню) у справах дітей Запорізької міської ради підготувати 

проєкт листа до Запорізької обласної державної адміністрації про можливість 

виділення місту Запоріжжя державної субвенції на придбання житла для 

дитячого будинку сімейного типу.  
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» одноголосно. 

 

Голова комісії      Анатолій КУРТЄВ 

 

Заступник голови комісії    Наталія СИВОРАКША 

Заступник голови комісії    Інна ПОБЕЛЬОНА 

Секретар комісії        

Члени комісії:       

 

1._______________ ____________________________________________ 

2._______________ ____________________________________________ 

3._______________ ____________________________________________ 

4._______________ ____________________________________________ 

5._______________ ____________________________________________ 

6._______________ ____________________________________________ 

7._______________ ____________________________________________ 

8._______________ ____________________________________________ 

9._______________ ____________________________________________ 

10.______________ ____________________________________________ 

11.______________ ____________________________________________ 

 

Запрошені: 

 

1.______________ _____________________________________________ 

 

 

Начальник служби (управління)  

у справах дітей  

Запорізької міської ради     Наталія СИВОРАКША  

 

Керуючий справами 

виконкому ради       Олександр ГОЛТВЕНКО 


