
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОМІЧНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Комісія з визначення напрямків та обєктів, на які спрямовуються кошти 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

Протокол
від 21.09.2021 № 2

Головувала:

Заступник голови комісії - Руда Марина Леонідівна 

Присутні:

Секретар ком ісії-Юрченко Тетяна Сергіївна 

Члени комісії:

Болтин Дар'я Сергіївна, Козирєва Світлана Геннадіївна, Корецька Ольга 
Василівна,Ружанська Аліна Валеріївна, Семашко Ніна Василівна, 
Тарасенко Наталія Сергіївна, Трибой Лариса Миколаївна.

Відсутні: Антошик Микола Миколайович, Бугор Юрій Васильович.

Порядок денний:

Порядок денний:

1. Про прийняття рішення щодо внесення змін до протоколу № 1 від 
12 липня 2021 року засідання комісії для визначення потреби в субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа житлом 
Помічнянської міської ради.

Слухали:



Руду Марину -  заступника голови комісії, начальника служби у справах дітей 
виконавчого комітету Помчнянської міської ради.

Виступаюча ознайомила присутніх із наказом Міністерства розвитку 
громад та територій України від 10 вересня 2р21 року № 230 «Про показники 
опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» та 
повідомила, що у зв’язку зі зміною, з 01 липня 2021 року, показників 
опосередкованої вартості 1 кв.м. загальної площі квартир будинку (з 
урахування ПДВ) в Кіровоградській області становить 12349 грн., враховуючи 
лист Кіровоградської обласної державної адміністрації № 01-18/1085/0.4 від 
17.09.2021 р. «Про надання потреби», з метою використання коштів субвенції в 
повному обсязі необхідно внести зміни в розрахунок потреби граничної 
вартості житла.

З урахуванням 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. Діти -  сироти , діти, позбавлені батьківського піклування, осіб з їх числа 
віком від 16 до 23 років, потреба в коштах на одну особу (за відсутності 
інвалідності) становить 382 819 грн. Потреба в коштах на оду особу (за 
наявності інвалідності) становить 506 309 грн. До цього списку входять 7 осіб, 
які перебувають на квартирному обліку Помічнянської міської ради. 
Орієнтовна потреба в коштах, необхідних для придбання житла для цієї 
категорії становить: 2 679 733 грн.

Що стосується осіб віком від 23 до 35 років. З урахуванням Порядку, 
потреба в коштах на одну особу (за відсутності інвалідності) становить 
267 973,30 грн. До цього списку входять 3 особи, які перебувають на 
квартирному обліку Помічнянської міської ради. Потреба в коштах, необхідних 
для придбання житла для цієї категорії становить: 803 919,9 грн.

На разі особи старше 35 років на квартирному обліку Помічнянської 
міської ради не перебувають. Потреба в коштах, необхідних для придбання 
житла для цієї категорії становить: 0,00 грн.

Тому, є необхідність у внесені змін до протоколу № 1 від 12 липня 
2021 року засідання комісії для визначення потреби в субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа житлом, а саме:

- Затвердити списки осіб для виплати грошової компенсації із 
визначенням окремо щодо кожної особи обсягу такої компенсації в новій 
редакції (додається).

- Визначити загальний обсяг грошової компенсації необхідний для 
забезпечення житлом осіб які перебувають на квартирному обліку 
Помічнянської міської ради. Загальний обсяг такої компенсації становить:
З 483 652,9 грн.



ВИРІШИЛИ:

Внести змін до протоколу № 1 від 12 липня 2021 року засідання комісії 
для визначення потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 
осіб з їх числа житлом Помічнянської міської ради, а саме:

1. Затвердити списки осіб для виплати грошової компенсації із 
визначенням окремо щодо кожної особи обсягу такої компенсації в новій 
редакції (додається).

2. Визначити загальний обсяг грошової компенсації необхідний для 
забезпечення житлом осіб які перебувають на квартирному обліку 
Помічнянської міської ради. Загальний обсяг такої компенсації становить:
З 483 652,9 грн.

Дане рішення прийнято одноголосно.

Заступник голови комісії

Секретар комісії Тетяна ЮРЧЕНКО

Члени комісії:

Ольга КОРЕЦЬКА

Світлана КОЗИРЄВА

БОЛТИН

Аліна РУЖАНСЬКА

Ніна СЕМАШКО

щ че/у  Наталія ТАРАСЕНКО

Лариса ТРИБОЙ


