
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
голови районної державної адміністрації

'ґЯ смт Новопсков № З  ЗА

Про затвердження протоколу № 3 засідання місцевої комісії з питань формування 
пропозицій стосовно погреби щодо спрямування у 2019 році 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
п. 8 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для ро
звитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 
затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 616), 
розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 липня 2019 року № 248 «Про 
утворення місцевої комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 
спрямування у 2019 році 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», з метою ефективного використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом дітей -  сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Затвердити протокол від 18 грудня 2019 року №  3 засідання місцевої комісії з питань 
формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у 2019 році 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрації Олександра Скорохода.

В. о. голови



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
рай д ержад м і н і страц ії
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ПРОТОКОЛ № З
засідання місцевої комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 

спрямування у 2019 році 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, забезпечення житлом  

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

18 грудня 2019 року смг Новопсков

На засіданні присутні: Скороход О., Колесник С., Хомутянська С., Обрізанова О., 
Похідняк Т., Колесник О.. Ш аповалова В., Попова О.. Сєрик С.
Відсутні: - Сковородка Т.
Запрошені: - Олійник А.

Порядок денний:
1. Розгляд заяви від 03 грудня 2019 року Самарцевої Тетяни Юріївни, 27 січня 

2000 року народження, щодо перенесення черговості на отримання грошової компенсації зі 
збереженням черговості на квартирний облік в 2020 році, як особі із числа дітей позбавлених 
батьківського піклування, яка перебуває на квартирному обліку відповідно до рішення 
Білолуцької селищної ради від 08.07.2008 № 116.

2. Розгляд заяви Олійник Аліни Олександрівни, як особи із числа дітей - сиріт. 
12 грудня 1998 року народження, про внесення змін до переліку наданих документів до заяви 
від 08 серпня 2019 року щодо визнання чинним рішення виконавчого комітету Білолуцької 
селищної ради від 08 серпня 2009 року № 84 про взяття на квартирний облік, долучення 
рішення виконавчого комітету Білолуцької селищної ради № 45 від 16 грудня 2019 року 
«Про внесення змін в рішення виконавчого комітету» від 11 січня 2013 року № 6 «Про 
взяття на позачерговий квартирний облік при селищній раді». Копія рішення виконавчого 
комітету Білолуцької селищної ради № 45 від 16 грудня 2019 року додається

3. Прийняття рішення про призначення грошової компенсації Олійник Аліні 
Олександрівні, як особі якій встановлено статус дитини-сироти, 12 грудня 1998 року 
народження, та яка є наступною по черзі на отримання грошової компенсації, на підставі 
подання управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

4. Визначення розміру грошової компенсації, Олійник Аліні Олександрівні. 
12 грудня 1998 року народження, передбаченої Порядком та умовами надання у 2019 році 
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, забезпечення житлом дітей -  сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженим постановою КМУ 
№ 877 від 15.11.2017 (зі змінами від 26.06.2019 № 616), обрахованої відповідно до формули, 
зазначеної у пункті 22 постанови.

Щодо першого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Олександра Скорохода, голову комісії, який повідомив про необхідність прийняття 

рішення щодо Самарцевої Тетяни Юріївни, 27 січня 2000 року народження, про перенесення
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черговості на отримання компенсації зі збереженням черговості на квартирний облік 
в 2020 році, як особі із числа дітей позбавлених батьківського піклування, яка перебуває на 
квартирному обліку відповідно до рішення Білолуцької селищної ради від 08.07.2008 №116. 
згідно з поданою особисто заявою.

ВИСТУПИЛИ:
Олена Колесник, директор Новоисковського районного центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді, яка ознайомила з заявою від 03 грудня 2019 року Самарцевої 
Тетяни Юріївни, 27 січня 2000 року народження, щодо перенесення черговості на отримання 
грошової компенсації зі збереженням черговості на квартирний облік в 2020 році, як особі із 
числа дітей позбавлених батьківського піклування яка перебуває на квартирному обліку 
відповідно до рішення Білолуцької селищної ради від 08.07.2008 № 116. з поважних причин 
(пологи у грудні 2019 року).

ВИРІШ ИЛИ:
1. Зберегти черговість Самарцевій Тетяні Юріївні. 27 січня 2000 року народження, на 

отримання грошової компенсації в 2020 році, яка перебуває на квартирному обліку 
відповідно до рішення Білолуцької селищної ради від 08.07.2008 № 116 як особі із числа 
дітей позбавлених батьківського піклування.

Голосували:
«за» - 9; «проти»-0, «утримались»-0.

Щодо другого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Олександра Скорохода, голову комісії, який повідомив про надходження заяви від 

Олійник Аліни Олександрівни, як особи із числа дітей - сиріт, 12 грудня 1998 року 
народження, про внесення змін до переліку наданих документів до заяви від 08 серпня 2019 
року щодо визнання чинним рішення виконавчого комітету Білолуцької селищної ради від 08 
серпня 2009 року № 84 про взяття на квартирний облік, долучення рішення виконавчого 
комітету Білолуцької селищної ради № 45 від 16 грудня 2019 року «Про внесення змін в 
рішення виконавчого комітету» від 11 січня 2013 року № 6 «Про взяття на позачерговий 
квартирний облік при селищній раді», а саме виключити із дітей, взятих на квартирний облік. 
Олійник Аліну Олександрівну, 12 грудня 1998 року народження.

ВИСТУПИЛИ:
Світлана Колесник. начальник служби у справа дітей райдержадміністрації, яка

ознайомила з заявою Олійник Аліни Олександрівни та рішенням виконавчого комітету 
Білолуцької селищної ради № 45 від 16 грудня 2019 року «Про внесення змін в рішення 
виконавчого комітету» від № 6 від 11 січня 2013 року «Про взяття на позачерговий 
квартирний облік при селищній раді», а саме виключити із дітей, взятих на квартирний облік. 
Олійник Аліну Олександрівну. 12 грудня 1998 року народження.

ВИРІШИЛИ:
1. Призначити грошову компенсацію Олійник Аліні Олександрівні, 12 грудня 1998 

року народження, як особі якій встановлено статус дитини-сироти на підставі рішення 
виконавчого комітету Білолуцької селищної ради № 84 від 08 вересня 2009 року такій, яка є 
наступною на черзі на призначення вищезазначеної допомоги.

Г олосували:
«за» - 9; «проти»-0, «утримались»-0.

Щодо третього питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Олександра Скорохода, голову комісії, який повідомив про необхідність прийняття 

рішення про призначення грошової компенсації Олійник Аліні Олександрівні, як особі якій 
встановлено статус дитини-сироти, 12 грудня 1998 року народження, та яка є наступною на



черзі на отримання грошової компенсації, на підставі подання управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Олена Обрізанова, секретар комісії, яка ознайомила з претендентом на грошову 

компенсацію:
Олійник Аліна Олександрівна, 12 грудня 1998 року народження, якій відповідно до 

рішення виконавчого комітету Білолуцької селищної ради від 14 листопада 2006 року 
встановлено статус дитини-сироти, перебуває на квартирному обліку на підставі рішення 
Білолуцької селищної ради № 84 від 08 вересня 2009 року, зареєстрована за адресою 
смт Білолуцьк, вул. Єлізарова. 29. проживає в м. Сгаробільськ, пл. Гоголя, 1, яка не є 
внутрішньо переміщеною особою, житлове приміщення за рахунок бюджетних коштів не 
надавалось, зруйновного житла не має. група інвалідності відсутня.

Також ознайомила з поданням управління соціального захисту населення про 
призначення грошової компенсації Олійник Аліні Олександрівні, яка перебуває третьою в 
порядку черговості взяття на квартирний облік, відповідно до рішення Білолуцької селищної 
ради № 84 від 08 вересня 2009 року, що дає право на призначення грошової компенсації 
відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 877 від 15.11.2017 (зі змінами від 
26.06.2019 № 61).

ВИРІШИЛИ:
1. Призначити грошову компенсацію Олійник Аліні Олександрівні, як такій, що 

перебуває третьою в порядку черговості взяття на квартирний облік, відповідно до рішення 
виконавчого комітету Білолуцької селищної ради № 84 від 08 вересня 2009 року, що дає 
право на призначення грошової компенсації відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України № 877 від 15.11.2017 (зі змінами від 26.06.2019 № 616).

Голосували:
«за» - 9; «проти»-0, «утримались»-0.

Щодо четвертого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Олександра Скорохода, голову комісії, який повідомив про необхідність визначення 

розміру грошової компенсації Олійник Аліні Олександрівні, 12 грудня 1998 року 
народження, передбаченої Порядком та умовами надання у 2019 році 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, 
забезпечення житлом дітей -  сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа, затвердженим постановою КМУ № 877 від 15.11.2017 (зі змінами від 26.06.2019 
№ 616), обрахованої відповідно до формули, зазначеної у пункті 22 постанови.

ВИСТУПИЛИ:
Олена Обрізанова, секретар комісії, яка ознайомила з орієнтовним розміром грошової 

компенсації для Олійник Аліні Олександрівні, як особі якій встановлено статус дитини- 
сироти за формулою: ГВЖ=(21м2+10м2)*Вг. де:

21 м ‘ ' загальна площа на дитину;
10 м загальної площі на сім'ю;
Вг -  вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі для населеного пункту за місцем 

перебування дитини на квартирному обліку.
Вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла по Луганській області становить 

11637 грн., яка затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово -  комунального господарства України від 06.12.2018 № 335.

Розрахунок для призначення грошової компенсації Олійник Аліні Олександрівні
становить:

2 2 •(21 м +10м ) *11367грн. = 352377 (триста п’ятдесят дві тисячі триста сімдесят сім) гри.



Також повідомлено Олійник Аліну Олександрівну, що після отримання копії рішення 
комісії про призначення грошової компенсації необхідно звернутися до відділення банку 
(смт Новопсков) для відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання. 

ВИРІШ ИЛИ.
1.Визначити розмір грошової компенсації Олійник Аліні Олександрівні в сумі 352377 

(Триста п’ятдесят дві тисячі триста сімдесят сім) гри. , /
Голосували:
«за» - 9; «проти»-0, «утримались»-0.

Голова комісії 

Секретар комісії 

Члени комісії

Олександр СКОРОХОД 

Олена ОБРІЗАНОВА 

Світлана ХОМУТЯНСЬКА 

Тетяна П О Х ІД Н Ж  

Олена КОЛЕСНИК 

Світлана КОЛЕСНИК 

Олена ПОПОВА 

Вікторія ШАПОВАЛОВА 

Світлана ССРІК


