
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 117 

від 13 серпня 2019 року 

м. Заставна 

 

Про затвердження протоколу комісії для формування пропозицій  

стосовно потреби щодо спрямування субвенції 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 здійснення заходів у сфері захисту прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в питанні забезпечення 

житлом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 

2017 року №877 «Про затвердження Порядку та умов 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 та забезпечення житлом дітей-

сиріт, осіб з їх числа» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 

червня 2019 року №616, керуючись  пунктом 1 статті 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити протокол №2 засідання комісії для формування пропозицій 

стосовно потреби щодо спрямування субвенції 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 (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романець Н.І. 

 



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

Заставнівської міської ради 

№ 117 від 13 серпня 2019 року  

 

 

ПРОТОКОЛ №2 

засідання комісії для формування пропозицій стосовно потреби щодо 

спрямування субвенції 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 

від 13.08.2019 р.                                                                                                                

м.Заставна  

Присутні: 

- голова комісії – Романець Н.І.  

- заступник голови комісії – Давидюк Л.М.   

-  члени комісії: Буйновська  С.Я., Дера А.М., Дробчак С.С., Ткач А.В., 

Скорейко О.І. 

Відсутні: Літовська Н.В., Грушецький В.П. 

    

 

                                    П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й: 

1. Про затвердження списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло або 

призначено грошову компенсацію по Заставнівській міській раді. 

Слухали: заступника голови комісії Давидюк Л.М., яка ознайомила присутніх 

зі списком дітей пільгових категорій, які перебувають на квартирному обліку та 

потребують поліпшення житлових умов по Заставнівській міській раді. Вона 

розповіла, що таких дітей на даний час 8 чоловік (список додається) і першою у 

списку іде особа з числа дітей-сиріт Осипенко Любов Вікторівна, 19.02.2001р.н. 

З 19.09.2005р. дівчинка та ще 5-еро рідних братів-сестер перебували на 

первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації, як діти, 

позбавлені батьківського піклування. З 23.01.2009р. згідно розпорядження 

голови РДА Любі встановлено статус «дитини-сироти». Крім неї, сиротами 

стали ще брат і сестра. До повноліття діти тричі змінювали своє місце 

влаштування через неспроможність у зв’язку зі станом здоров’я опікуна 

належним чином виконувати свої обов’язки, так і через неналежне виконання 

піклувальником покладених на нього обов’язків щодо виховання підопічної 

Люби. 

     Раніше батьки дітей проживали в м.Заставна по вул.Гагаріна, 9. З 16.04.1987 

року сім’я перебуває на квартирному обліку, оскільки будинок у вкрай 

аварійному стані. Згідно акту обстеження стану житлового будинку від 

27.09.2012 комісією встановлено, що даний житловий будинок ветхий, 1949 

року побудови. Зовнішні стіни покриті численними тріщинами, є розслоювання 

та відпадання основи оздоблення стін. Перекриття покрите тріщинами, 

розслоювання та відпадання поверхні оздоблення, місцями утворення 

наскрізних отворів. Покрівельна бляха та азбестоцементні листи частково 

пошкоджені. Часткова деформація кроквяної системи, викривлення, 



розходження елементів покриття. Система електрообладнання частково 

пошкоджена. Газопостачання, водопостачання, опалення та каналізація 

відсутні. Робоча група вважає, що житловий будинок для подальшого 

проживання та експлуатації, як житлове приміщення, непридатний.  

 

Згідно ст.32 Закону України «Про забезпечення  організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, а також особами з їх числа зберігається право на житло, в якому 

вони проживали з батьками, рідними до встановлення опіки, піклування і це 

житло підлягає поверненню його дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, а також особам з їх числа після завершення терміну 

перебування у сім’ї опікуна чи піклувальника, в прийомній сім’ї чи дитячому 

будинку сімейного типу.  

 

З 30.08.2016р. на квартирному обліку перебуває Бондаренко Валентина 

Борисівна, 02.02.1999р.н., особа з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та особа з числа дітей-сиріт - Петров Микола Петрович, 

19.12.1999р.н. 

З 29.09.2016р. - особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, 

Гаврилецький Ілля Іванович, 17.07.2000р.н.  

З 23.02.2017р. - особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, 

Гаврилецька Оксана Ярославівна, 06.02.2001р.н. 

З 27.10.2017р. - Петрова Мар’яна Петрівна, 20.09.1998р.н., - особа з числа 

дітей-сиріт. 

З 03.04.2018р. - Пазюк Микола Іванович, 11.08.2001р.н., особа з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

З 20.05.2019р. - Дяківнич Франческо Ярославович, 04.02.2003р.н., дитина, 

позбавлена батьківського піклування. 

Оскільки особа з числа дітей-сиріт, Осипенко Любов Вікторівна, разом з 

сім’єю перебуває на квартирному обліку ще від дня народження, повернення 

для проживання до вказаного житлового будинку неможливе і ніхто з 

посиротілих на той час дітей не скористався правом отримання житла, 

зважаючи на те, що у списку на квартирний облік лише 8 осіб і всі мають 

потребу у придбанні житла, 

Вирішили: комісія при Заставнівській міській раді одноголосно приймає 

рішення клопотати перед обласною комісією розглянути пропозицію 

виконавчого органу Заставнівської міської ради щодо спрямування субвенції за 

напрямами, передбаченими пунктом 4 «Порядку та умов 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». 

 

2. Формування потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, 

передбаченими пунктом 4 «Порядку та умов 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» і 

підготовка відповідних пропозицій. 
Слухали: заступника голови комісії Давидюк Л.М., яка довела до відома 

присутніх, що під час прийняття рішення про розподіл коштів субвенції на 

придбання житла дітям або призначення грошової компенсації комісія враховує 

такі нормативи: вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті 

за місцем перебування дитини на квартирному обліку обчислюється відповідно 

до нормативно-правових актів Мінрегіону. Відповідно до наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 06.12.2018 р №335 «Про показники опосередкованої вартості 

спорудження житла за регіонами України» станом на 01.10.2018 р. вартість 1 

кв.м. загальної площі квартир будинку (з урахуванням ПДВ) в Чернівецькій 

області становить 10968 грн. 

Так як на квартирному обліку по Заставнівській міській раді перебуває 8 

осіб, граничну вартість житла (ГВЖ) для дітей та обсяг грошової компенсації 

визначаємо за такою формулою: 

ГВЖ = 31х10968=340008 грн.    – на одну дитину 

340008 х 8 = 2720064 грн 

Вирішили: 1) визначити потребу Заставнівської міської ради в субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету на придбання житла дітям або 

призначення грошової компенсації в розмірі 2720064грн.; 

                      2) рішення комісії подати виконавчому комітету Заставнівської 

міської ради для затвердження в установленому законодавством порядку. 

 

 

Голова комісії                                                                      Романець Н.І. 

Заступник голови комісії (секретар)                                 Давидюк Л.М. 

 

 Члени комісії :                                                                            Буйновська С.Я. 

                                                                                            Дера А.М.  

                                                                                                      Дробчак С.С. 

                                                                                                      Ткач А.В.  

                                                                                                    Скорейко О.І. 

 


