
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

смт Новопсков № £12.

Про затвердження протоколу від 18 грудня 2020 року №3 засідання районної комісії з 
формування пропозицій щодо спрямування у 2020 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», до 
порядку та умов надання у 2020 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, затвердженого 
постановою Кабінетом Міністрів України від 15 листопада 2017 року №877 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2020 року №515). розпорядження 
голови районної державної адміністрації від 08 липня 2020 року №238 «Про створення 
районної комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у 
2020 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,

зобов’язую:

1. Затвердити протокол від 18 грудня 2020 року №3 засідання комісії з питань 
формування пропозицій щодо спрямування у 2020 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 залишаю за собою.

Голова Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Новопсковської райдержадміністрації 
від СЇ2-

ПРОТОКОЛ№З
засідання комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 

спрямування у 2020 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
ба і ьківського піклування, осіб з їх числа

18 грудня 2020 року смт Новопсков

На засіданні присутні: Холесник С , Хомутянська С., Обрізанова О.,
Похідняк Т., Колесник О., Ткаченко С.
Відсутні: - Сєрик С . Попова О., Черняк Л.
Запрошені - Круглова Ю

Порядок денний:
1. Розгляд документів, що надійшли від Круглової Ю.С. та які необхідні для 

придбання житла за рах нок грошової компенсації після вибору житлового приміщення.
2. Прийняття рішення про надання дозволу на перерахування коштів зі 

спеціального рахунку Кругловій Юлії Сергіївні як оплату за договором куплі - продажу на 
підставі подання управління соціального захисту населення Новопсковської 
райдержадміністрації та

Щодо першого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ
Колесник Свіілана, заступник голови комісії, яка повідомила про необхідність 

розглянути документи, які надала Круглова Юлія Сергіївна, відповідно до пунктів 20,26 
постанови «Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвї гку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа» від 15 листопа а 20)7 року № 877 зі змінами від 1 червня 2020 року № 515 
(далі - постанова) еля придбання житла за рахунок грошової компенсації після вибору 
житлового приміщення, ікі надійшли та подані управлінням соціального захисту населення.

ВИСТУПИЛИ:
Світлана Хомутянська, начальник управління соціального захисту населення, яка 

ознайомила з наданими Кругловою Юлією Сергіївною документами для придбання житла за 
рахунок грошової компенсації, після вибору житлового приміщення, за адресою 
м. Сєвєродонешл в,л Маяковського, будинок 7, квартира 22 відповідно до 
пункту 20,26 постанови ъ саме:

договір куплі - продажу;
акт обстеження стану житлового приміщення;
звіт про оцінку майна;
фото квартири;
копія свідоцтва про право на спадщину, витяг з державного реєстру прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності;
копія технічного паспорту;



довідку про відсутність зареєстрованих осіб у квартирі яка придбавається.
Документи, які надані Кругловою Ю.С. відповідають вимогам пунктів 20,26 Постанови. 
ВИРІШИЛИ
Прийняти до відома інформацію щодо документів для придбання житла за рахунок 

грошової компенсації після вибору житлового приміщення за адресою м. Сєвєродонецьк, 
вул. Маяковського. будинок 7, квартира 22, наданні Кругловою Ю.С., як такі, що 
відповідають вимогам пункту 20,26 постанови

Голосували:
«за» - 6; «проти»-0, «утр.імались»-0

Щодо другого пит ання порядку денного:
СЛУХАЛИ
Світлана Колеси..к, заступник голови комісії, яка повідомила, що на виконання п.28 

постанови, необхідно прийняти рішення про надання дозволу про перерахування коштів зі 
спеціального рахунку AT «Ощадбанк» як оплату за договором куплі - продажу № 1313 від 
17 грудня 2020 року і за підставі подання управління соціального захисту населення 
Новопсковської райдержадміністрації від 17 грудня 2020 року № 16-7/8-4643.

ВИСТУПИЛИ
Олена Обрізанова, член комісії, яка ознайомила з інформацією щодо Круглової 

Ю.С. станом на сьогоднішній день:
Круглова Юлія Сергіївна, 29 жовтня 2003 року народження, відповідно до 

розпорядження Новопсковської райдержадміністрації від 14 листопада 2006 року №127 
встановлено статус дитини, позбавленої батьківського піклування, перебуває на квартирному 
обліку на підставі рішення Білолуцької селищної ради від 08 вересня 2009 року №84, 
зареєстрована та проживає за адресою смт. Білолуцьк, вул. Горького, буд. 5, не є внутрішньо 
переміщеною особою ; п лове приміщення за рахунок бюджетних коштів не надавалось, 
зруйновного житла не має група інвалідності відсутня. Також було повідомлено, що розмір 
грошової компенсації, відповідно до постанови КМУ № 877 від 15 листопада 2017 року (зі 
змінами від 01 червня 2 20 року № 515), для Круглової Ю.С. становить 385361,00 грн.

Також ознайомила з поданням управління соціального захисту населення від 17 
грудня 2020 року № ’-'7/8-4643 про отримання дозволу на перерахування коштів зі 
спеціального рахунку я • оплату за договором куплі - продажу № 1313 від 17 грудня 2020 
року. На виконання договору куплі -продажу № 13 13 від 17 грудня 2020 року необхідно буде 
перерахувати грошової компенсації у розмірі 385340,00 грн. на рахунок отримувача після 
надання письмової згоди управлінням соціального захисту населення Новопсковської 
райдержадміністрації на переказ коштів із спеціального рахунку AT «Ощадбанк» як оплати 
за договором із визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунку для 
перерахування. Вист упила Круглова Ю.С., яка повідомила, що добровільно та без натиску 
було здійснено вибір кв ртири.

ВИРІШИЛИ
Надати дозвіл про перерахування коштів зі спеціального рахунку як оплату за 

договором куплі продажу № 1313 від 17 грудня 2020 року на підставі подання управління 
соціального захисту населення Новопсковської райдержадміністрації від 17 грудня 2020 року 
№ 16-7/8-4643, зобов'язати управління соціального захисту населення Новопсковської 
райдержадміністрації надати письмову згоду на переказ коштів із спеціального рахунку AT 
«Ощадбанк» як оплати за договором куплі - продажу № 1313 від 17 грудня 2020 року із 
визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунку для перерахування 
визначеної договором грошової компенсації.

Прийняти де віде га інформацію про Круглову Ю.С., а саме:
Круглова Юлія Сергіївна, 29.10.2003 року народження, відповідно до розпорядження 

Новопсковської райдержадміністрації від 14.11.2006 №127 встановлено статус дитини, 
позбавленої батьківська о піклування, перебуває на квартирному обліку на підставі рішення 



Білолуцької селищної ради від 08.09.2009 №84, зареєстрована та проживає за адресою 
смт. Білолуцьк, вул Горького, буд. 5, не є внутрішньо переміщеною особою, житлове 
приміщення за рахунок бюджетних коштів не надавалось, зруйновного житла не має, група 
інвалідності відсутня

Голосували:
«за» - 6; «проти»-0, «утримались»-0

Заступник голови комісії
Секретар комісії
Члени комісії

Світлана КОЛЕСНИК
Олена ОБРІЗАНОВА
Світлана ХОМУТЯНСЬКА
Тетяна ПОХІДНЯК
Олена КОЛЕСНИК


