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У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ  

               

12 липня 2021 року                                                                                     № 242 

 

Про     затвердження      протоколу     №1      комісії     з   

питань    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  

від   09  липня  2021  року 

 

 Відповідно до Порядку та умов надання 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 затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615, на 

виконання повноважень, зазначених у ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

  

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити протокол №1 комісії з питань 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 – комісія) від 09 липня 2021 року 

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Слобожанського селищного 

голову Дмитра Діхтяра. 

 

Заступник Слобожанського  

селищного голови       Микола ДУБНЮК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО   

рішенням виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради                                            

від __________2021 р. № ____  
 

ПРОТОКОЛ № 1 

комісії з питань 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 
 Дата та час проведення:                    Місце проведення: 

 09 липня 2021 року о 15-00 год.        смт Слобожанське  
Присутні:                                         

Тетяна РИЖЕНКО, начальник служби у справах дітей Слобожанської селищної 

ради, заступник голови комісії. 
 

Світлана ПЛАВУН, головний спеціаліст служби у справах дітей Слобожанської 

селищної ради, секретар комісії; 
 

Олена РЄПНІКОВА, начальник відділу з питань правової роботи, запобігання 

та виявлення корупції Слобожанської селищної ради; 
 

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Слобожанської селищної ради; 

 

Наталія БАРДАКОВА, начальник фінансового управління Слобожанської 

селищної ради; 
 

Лілія ПАШКОВА, директор центру надання соціальних послуг Слобожанської 

селищної ради; 
 

Олена ХАЛІНА, начальник відділу соціального захисту населення 

Слобожанської селищної ради; 
 

Володимир ЮНОШЕВ, начальник відділу житлово-комунального 

господарства та архітектури Слобожанської селищної ради; 

 

Віктор ЛЕДОВСЬКИЙ, депутат Слобожанської селищної ради. 
 

Відсутні: 

Дмитро ДІХТЯР, Слобожанський селищний голова, голова комісії 
(лікарняний); 

 

Костянтин РУДЕНКО, начальник відділу освіти Слобожанської селищної ради 
(відпустка). 
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Порядок  денний: 
1. Про визначення потреби в субвенції по Слобожанській селищній раді 

за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання 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, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615 (далі – Порядок 

та умови).  

2. Про формування та затвердження загальних списків дітей, які 

перебувають на квартирному обліку та обрахування обсягу потреби по 

Слобожанській селищній раді щодо спрямування субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, згідно з Порядком та умовами. 

3. Про проведення перевірок дітей, які включені до загального списку  

дітей, які перебувають на квартирному обліку по Слобожанській селищній  

раді. 
 

СЛУХАЛИ по першому питанню порядку денного: 

1. Тетяну РИЖЕНКО, начальника служби у справах дітей 

Слобожанської селищної ради, заступника голови комісії, яка повідомила 

присутнім, що рішенням виконавчого комітету Слобожанської селищної 

ради «Про створення комісії з питань 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» від 09.07.2021 № 232 

утворено комісію з питань формування пропозицій щодо потреби в субвенції 

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

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджений її 

персональний склад та Положення про комісію. Також доповіла присутнім, 

що згідно з пунктом 4 Порядку та умов, передбачено наступні напрями 

спрямування субвенції: 

- 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 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, у тому 
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числі дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов (далі - особи); 

- рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на 

вторинному ринку;  

- розроблення проектної 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 дітей 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, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. 

№ 615 (далі - грошова компенсація); 

- підтримку малих групових будинків відповідно до Порядку 

підтримки малих групових будинків, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615. 

На виконання вказаної постанови комісії необхідно сформувати 

потребу щодо спрямування субвенції за зазначеними напрямами, 

підготувати відповідні пропозиції та надіслати їх до 16 липня 2021 р. 

обласній комісії для прийняття рішень щодо розподілу коштів субвенції з 

державного бюджету. 

Згідно з рішеннями виконавчого комітету Слобожанської селищної 

ради та виконавчих комітетів ради, які ввійшли до складу Слобожанської 

селищної ради, про постановку на квартирний облік службою у справах 

дітей Слобожанської селищної ради, враховуючи п. 10 Порядку та умов, 

сформовано загальний список дітей, які перебувають на квартирному обліку 

по Слобожанській селищній раді. Із 8 осіб вищевказаної категорії: 1 – 

дитина, позбавлена батьківського піклування, 7 - осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Станом на 09 липня 2021 року по Слобожанській селищній раді відсутні 

потенційні батьки-вихователі для створення дитячого будинку сімейного 

типу. На території ради в с. Лиман є дитячий будинок сімейного типу, в 

якому виховується 5 дітей, від подальшого влаштування нових дітей батьки-

вихователі відмовляються у зв’язку зі станом здоров’я.  

Роботи у попередніх періодах з будівництва приміщень для розміщення 

малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу не 

розпочиналися. 

На території селищної ради відсутні малі групові будинки. Тому 

потреби для створення дитячих будинків сімейного типу та малих групових 

будинків немає. 

Запропонувала спрямувати субвенцію на виплату грошової компенсації 

за належні для отримання житлові приміщення для осіб з метою придбання 

житла. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Визначити відсутність потреби у отриманні субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам за наступними напрямами:   
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- 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 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, у тому 

числі дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов; 

- рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на 

вторинному ринку; 

- розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень 

для розміщення малих групових будинків, на капітальний ремонт/ 

реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу; 

- підтримку малих групових будинків відповідно до Порядку 

підтримки малих групових будинків, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615. 

2. Визначити потребу у отриманні субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам за наступним напрямом:   
- виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для дітей 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, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. 

№ 615 (далі - грошова компенсація) – 8 осіб. 

Голосували: 

за – 9, проти – 0, утримались - 0 

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ по другому  питанню порядку денного: 

1. Тетяну РИЖЕНКО, начальника служби у справах дітей 

Слобожанської селищної ради, заступника голови комісії, яка зазначила, що 

членам комісії необхідно сформувати, затвердити загальний список дітей, 

які перебувають на квартирному обліку, та обрахувати орієнтовану потребу 

в коштах, необхідної для придбання житла по Слобожанській селищній раді 

щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, 

згідно з Порядком та умовами. 

Всі 8 осіб мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування. Крім того, діти та особи вищевказаних категорій, 

які мають інвалідність, на квартирному обліку не перебувають.  

2. Світлану ПЛАВУН, головного спеціаліста служби у справах дітей 

Слобожанської селищної ради, секретар комісії, яка зазначила, що службою 
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у справах дітей Слобожанської селищної ради зроблено витяги  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 по кожній 

дитині. Згідно з отриманою інформацією у всіх дітей відсутні майнові права 

на нерухоме майно, крім того були вивчені справи про постановку на 

квартирний облік, які знаходяться у відділі житлово-комунального 

господарства та архітектури Слобожанської селищної ради. 

  Довела до відома членів комісії умови обрахування потреби субвенції 

згідно з п. 13 Порядку та умов, а також наказом Мінрегіону від 20 травня 

2021 року № 119 «Про показники опосередкованої вартості спорудження 

житла за регіонами України». 

У зв’язку з відсутністю на квартирному обліку осіб з інвалідністю, 

гранична вартість житла на одну особу визначається, виходячи з 

розрахунку 31 кв. метр загальної площі у квартирах, садибних 

(одноквартирних) будинках із житлового фонду, з яких жила площа на 

особу повинна бути не менше середнього показника забезпеченості 

громадян жилою площею у відповідному населеному пункті помножено на 

вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту 

за місцем перебування особи на квартирному обліку  (14 755 грн. по 

Харківській області), що дорівнює 457405 грн. 00 коп. (31*14755), без 

врахування коефіцієнта збільшення граничної вартості 1 кв. метра 

загальної площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, 

обласних центрів і міст обласного значення. Отже грошова компенсація не 

повинна перевищувати 457405 грн. 00 коп.  

Сума грошової компенсації для 8 осіб віком від 16 до 23 років складає: 

3 659 240 грн 00 коп. (три мільйони шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч двісті 

сорок гривень 00 коп.) згідно з додатком.  На території селищної ради діти, 

які перебувають на квартирному обліку від 23 до 35 років – відсутні, старше 

35 років – відсутні.  

У разі придбання житла особами враховуються виплати на придбання 

земельної ділянки, на якій розташоване житло, якщо це не призводитиме до 

перевищення його граничної вартості, обчисленої відповідно до цього 

пункту.  

ВИРІШИЛИ: 

Відповідно до п. 10, 13 Порядку та умов сформувати та затвердити 

загальний список дітей від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному 

обліку по Слобожанській селищній раді (додається).  

Голосували: 

за – 9, проти – 0, утримались - 0 

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ по третьому  питанню порядку денного: 

Володимира ЮНОШЕВА, начальника відділу житлово-комунального 

господарства та архітектури Слобожанської селищної ради, який зазначив, 

що у відділі житлово-комунального господарства та архітектури на кожну 
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особу з зазначеної категорії сформована особова справа, до якої входять 

копії документів щодо надання статусу дитини-сироти чи дитини, 

позбавленої батьківського піклування. В справах наявні документи про 

перебування осіб на квартирному обліку. 

ВИРІШИЛИ: 

Ксерокопії документів, які знаходяться в особових справах про 

перебування осіб зазначеної категорії на квартирному обліку, додати до 

протоколу.  

Голосували: 

за – 9, проти – 0, утримались - 0 

Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одноголосно. 

 
Заступник голови                                                               Тетяна РИЖЕНКО 

комісії:                                                                                 

Секретар комісії:                                                                Світлана ПЛАВУН 

 

Члени комісії: 

 

 

 

Олена РЄПНІКОВА 

    

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА 

 

Наталія БАРДАКОВА 

                           

Лілія ПАШКОВА 

 

Олена ХАЛІНА 

   

Володимир ЮНОШЕВ 

 

Віктор ЛЕДОВСЬКИЙ 
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Додаток  
до протоколу №1комісії з питань 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   

від 09 липня 2021 р.  

 

Загальний список дітей віком від 16 до 23 років 

які перебувають на квартирному обліку по Слобожанській селищній раді  

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

дітей-сиріт, 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, осіб 

з їх числа 

Дата 

народження 

Дата взяття 

на 

квартирний 

облік 

Документ, на 

підставі якого 

дитину (особу) 

взято на квартирний 

облік                  

(дата, номер, назва 

документу) 

Інвалідність 

(у разі 

встановлення)  

Орієнтована потреба в 

коштах, необхідних для 

придбання житла, 

,розрахована відповідно 

до п.13 Порядку та 

умов, грн  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

1 Шелудько Ігор 

Миколайович 
05.01.1998 02.04.2015 

Рішення 

виконавчого 

комітету 

Геніївської 

сільської ради 

Зміївського 

району 

 Харківської 

області від 

02.04.2015 р. № 22 

 - 

 

 

 

 

ГВЖ = 31 х 14755,0  = 

457405 грн 00 коп. 

 

 

 

 

2 Сомова 

Ангеліна 

Сергіївна 

15.08.2000 24.01.2017 

Рішення 

виконавчого 

комітету 

Комсомольської 

селищної ради 

Зміївського 

району 

 Харківської 

області від 

24.01.2017 р. № 40 

-  

 

 

 

 

ГВЖ = 31 х 14755,0  = 

457405 грн 00 коп. 

 

 

 

 

3 Шаповал 

Артем 

Віталійович 

04.03.2000 27.02.2017 

Рішення 

виконавчого 

комітету 

Лиманської 

сільської ради 

Зміївського 

району 

 Харківської 

області від 

27.02.2017 р.  №8 

 - 

 

 

 

 

ГВЖ = 31 х 14755,0  = 

457405 грн 00 коп. 

 

 

 

 

4 

Мартифляк 

Ганна 

Андріївна 

12.09.2000 15.05.2018 

Рішення 

виконавчого 

комітету 

Комсомольської 

-  
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селищної ради 

Зміївського 

району 

 Харківської 

області від 

15.05.2018 р.№168 

ГВЖ = 31 х 14755,0  = 

457405 грн 00 коп. 

 

 

 

 

 

5 
Мартинюк 

Ярослав 

Валерійович 

07.03.2002 18.12.2018 

Рішення 

виконавчого 

комітету 

Комсомольської 

селищної ради 

Зміївського 

району 

 Харківської 

області від 

18.12.2018 р. 

№ 389 

 - 

 

 

 

 

 

ГВЖ = 31 х 14755,0  = 

457405 грн 00 коп. 

 

 

 

 

6 Жовтенко Іван 

Миколайович 24.10.2003 12.11.2019 

Рішення 

виконавчого 

комітету 

Комсомольської 

селищної ради 

Зміївського 

району 

 Харківської 

області від 

12.11.2019 р.№308 

-  

 

 
 

ГВЖ = 31 х 14755,0  = 

457405 грн 00 коп. 

 

 

 

 

 

7 

 

Кирєєва Ольга 

Андріївна 

09.01.2003 13.12.2019 

Рішення 

виконавчого 

комітету 

Лиманської 

сільської ради 

Зміївського 

району 

 Харківської 

області від 

13.12.2019 р. № 78 

 - 

 

 

 

 

ГВЖ = 31 х 14755,0  = 

457405 грн 00 коп. 

 

 

 

 

 

8 
Слєпцова 

Олександра 

Романівна 

21.01.2005 31.05.2021 

Рішення 

виконавчого 

комітету 

Слобожанської 

селищної ради 

Чугуївського 

району 

 Харківської 

області від 

31.05.2021 р. 

№210 

-  

 

 
 

ГВЖ = 31 х 14755,0  = 

457405 грн 00 коп. 

           Заступник голови   Тетяна РИЖЕНКО 

комісії:                                                                                 

Секретар комісії:                                                                Світлана ПЛАВУН 

Члени комісії:  

 

Олена РЄПНІКОВА 

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА 

Наталія БАРДАКОВА 

   Лілія ПАШКОВА 

Олена ХАЛІНА 

                          Володимир ЮНОШЕВ 

 Віктор ЛЕДОВСЬКИЙ 

 

 

 


