
 

 

 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від 22.07.2020 № 605 

м. Краматорськ     

 
 
Про затвердження протоколу засідання 

комісії з питань формування пропозицій 
стосовно потреби щодо спрямування су-

бвенції 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, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено 

грошову компенсацію  
 

Розглянувши протокол засідання комісії від 16.07.2020 №1 з питань формування 
пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місце-
вим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпе-
чення житлом  дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і 
визначення  дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію на 
виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про затверджен-
ня 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, та забезпечення 
житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (в ре-
дакції постанови Кабінету міністрів України від 01.06.2020 № 515), керуючись ст. 34 За-
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні, 

 
виконком міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити протокол засідання комісії з питань формування пропозицій      
стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-

там на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для роз-

витку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і ви-

значення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію №1 

від 16.07.2020 (додається). 

 
 

Міський голова  А.В. Панков 



 
 

 

Протокол №1 
засідання комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби що-

до спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімей-

них, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківсь-

кого піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано 

житло або призначено грошову компенсацію 
 
 

від 16.07.2020        м.Краматорськ 
10 годин 00хвилин 
 
Присутні: 
 
Голова комісії: 
Боєвський  
Сергій Олександрович заступник міського голови  
 
Секретар комісії 
Чуєва М.О. провідний спеціаліст-юрисконсульт відділу ор-

ганізаційно-правової і кадрової роботи управлін-

ня праці та соціального захисту населення Кра-

маторської міської ради; 
 
Члени комісії: Вакалов В.В., ГолосниченкоІ.В., Канцидал С.В., Кононенко О.В.,                   

Миронова О.П., Ножина А.А., Саєнко О.М. 
 
Відсутні: Давидов О.В., Гришичева П.В., Рибалка В.П., Кузіна Ю.В., Османов С.І. 
 

Порядок денний: 
 

1. Про склад комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 

спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, буді-

вельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення ді-

тей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію 
 
Слухали Боєвського О.С., який оголосив новий склад комісії згідно з рішенням Кра-

маторської міської ради від 15.07.2020 № 568 «Про створення комісії з питань формування 

пропозицій стосовно потреби щодо  спрямування субвенції з державного бюджету місце-

вим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечен-

ня житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і ви-

значення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію». 
 

2. Щодо фінансової можливості міста Краматорська у дотриманні умов отри-

мання субвенції з державного бюджету зазначених у пункті 5 постанови Кабінету 

Міністрів України від 15.11.2017 р. № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2020 № 515) 
 



 
 

 

Слухали Саєнко О.М., яка доповіла, що відповідно до п. 5 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, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбав-

лених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету міні-

стрів України від 15.11.2017 р. № 877 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 

01.06.2020 № 515) однією із умов надання субвенції є придбання житла у прийнятих в 

експлуатацію житлових будинках, соціального житла, житла для дітей, житла для дитячих 

будинків сімейного типу на умовах співфінансування (не менше ніж 20 відсотків - за ра-

хунок коштів відповідних місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених зако-

нодавством). 
Станом на 01.07.2020 року немає фінансової можливості на співфінансування (не 

менш ніж 20 відсотків) придбання житла, на які залучається субвенція, оскільки в місце-

вому бюджеті міста Краматорська на 2020 рік на придбання житла у прийнятих в експлуа-

тацію житлових будинках, соціального житла, житла для дітей, житла для дитячих будин-

ків сімейного типуне передбачено кошторисних призначень.  
 

3. Про визначення та формування  потреби щодо спрямування субвенції за на-

прямами, передбаченими пунктом 4 порядку постанови Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2020 №515 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

15.11.2017 №877» і підготовка відповідних пропозицій. 
 
Слухали: 
 

1. Вакалова В.В., який доповів, що на квартирному обліку дітей-сиріт та дітей, позба-

влених батьківського піклування, та осіб з їх числа віком від 16 до 23 років, які потребу-

ють поліпшення житлових умов перебувають 28 осіб, з яких 4 - особи з інвалідністю, на 

соціальному квартирному обліку перебувають 17 чоловік, з числа внутрішньо переміще-

них осіб (ВПО), та просив долучити вище зазначені списки до протоколу (Додаток 1). 
Додатково зауважив, що з 28 осіб, які перебувають на квартирному обліку у місті 

Краматорську, 10 осіб приймають участь у програмі на отримання квартир, придбаних за 

рахунок субвенції з обласного бюджету 50/50. 
2. Ножину А.А., яка доповіла, що маємо потребу у придбанні одного будинку для ди-

тячого будинку сімейного типу. 
 
Вирішили: 
  

1. Прийняти до уваги затверджений список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-

ського піклування, та осіб з їх числа віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартир-

ному та соціальному обліках та потребують поліпшення житлових умов без врахування 10 

осіб, які  приймають участь у програмі на отримання квартир, придбаних за рахунок суб-

венції з обласного бюджету 50/50. 
Голосували:  «за» - 9, «проти» – 0, «утримались» - 0. Рішення прийнято одноголосно. 
 

2. Взяти до відома, щодо потреби:  
на грошову компенсацію, придбання квартир  для 18 осіб; 
придбання дитячого будинку сімейного типу -1 од.; 
на придбання соціального житла для 17 осіб. 

Голосували:  «за» - 9, «проти» – 0, «утримались» - 0. Рішення прийнято одноголосно. 
 
3. Формування потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаче-

ними пунктом 4 порядку постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №515 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877» і 

підготовка відповідних пропозицій. 



 
 

 

Слухали Кононенко О.В., яка доповіла, що виходячи із затвердженого списку дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа віком від 16 до 23 

років, які перебувають на квартирному та соціальному обліках та потребують поліпшення 

житлових умов маємо потребу у коштах субвенції з державного бюджету місцевим бю-

джетам на проектні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для роз-

витку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення жит-

лом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа із розрахунку 

вартості 1 кв. м. загальної площі квартир /будинку (з урахуванням ПДВ) по Донецькій об-

ласті 13612 грн. на 35 осіб, з яких 4 особи з інвалідністю: 
на грошову компенсацію, придбання квартир  потреба складає 10 174970 грн. 
на придбання ДБСТ потреба складає 4 457 930 грн. 
на придбання соціального житла потреба складає 8 966 905 грн. 
Загальна потреба у коштах на придбання житла складає 23 599 805 грн., з яких за 

рахунок державного бюджету – 18 879 844 грн., за рахунок місцевого бюджету 4 719 961 
грн.  

 
Вирішили: 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №515 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877» не подавати 

пропозиції  стосовно потреби на розгляд до обласної комісії з прийняття рішень щодо ро-

зподілу у 2020 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проек-

тні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, ді-

тей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у зв’язку з  відсутністю станом 

на 01.07.2020 рік відповідних видатків у місцевому бюджеті м. Краматорська на 2020 рік. 
Голосували:  «за» - 9, «проти» – 0, «утримались» - 0. Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова комісії         Боєвський С.О. 
 
Секретар комісії        Чуєва М.О. 
 
Члени комісії: 

Вакалов В.В. 
 

Голосниченко  І.В. 
 

Канцидал С.В. 
 

Кононенко О.В. 
 
Ножина А.А. 
 
Миронова О.П. 
 
Саєнко О.М. 



 

 

 
 

    

Додаток №1 

    

ЗАТВЕРДЖЕНО 

    

Рішення місцевої комісії 

    

(протокол від 16.07.2020 № 1) 
 

 
 

ЗАГАЛЬНИЙ  СПИСОК 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківсько-

го піклування, осіб з їх числа, які перебува-

ють на квартирному обліку  
у місті Краматорську 

 
 

 

 
 

 
  

  

№ 

з/р 
Прізвище, ім’я, по батькові  

(за його наявності) 
Дата  

народження  

Дата 
взяття на квартир-

ний облік 

Наявність 

інвалідності 

(так/ні) 

Орієнтовна  
потреба у ко-

штах, необ-

хідних для при-

дбання житла 
1 2 3 4 5 6 

1 Ковальова Катерина Василівна … …    

2 Лавров Дмитро Віталійович … …    

3 Коваленко Денис Сергійович … …    
4 Селезньов Руслан Сергійович … …    

5 * Бахматський Богдан Ігорович … …    
6 * Романенко Карина Андріївна … …    

7 Ковальова Анна Василівна … …    

8 * Рожко Ілля Павлович … …    

9 * Ковальова Вікторія Василівна … …    

10 * Кисельов Андрій Андрійович … …    



 

 

11 * Суворов Роман Михайлович      

12 Резник Валерій Валерійович … …    

13 Дейнека Олексій Віталійович … …    

14 Шинкарь Єгор Володимирович … …    

15 * Скиба Данило Михайлович … …    

16 Красін Роман Сергійович … …    

17 * Соборна Владислава Олександрівна … …    

18 * Гостюхіна Катерина Сергіївна   … …    

19 * Санніков Єгор Володимирович … …    

20 * Гончарова Антоніна Вікторівна  … …    

21 * Козловська Анастасія Сергіївна  … …    

22 Барабаш Микола Якович … …     

23 Агашков Артур Феліксович … …     

24 Катунін Андрій Сергійович … …     

25 Столяр Олексій Миколайович … …     

26 Куципак Максим Артемович … …     

27 Котова Софія Сергіївна … …     

28 Прокудіна Дар'я Сергіївна … …     

      
      Примітка: * - особи включені до списку на отримання квартир, придбаних за рахунок субвенції з обласного бюджету 50/50  

      

      

 
Начальник відділу 

  
В.В. Вакалов 



 

 

 

 
СПИСОК 

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

числа  
внутрішньо переміщених осіб (ВПО),  

які перебувають на соціальному квартирному обліку 
 

№ 

п/

п 
П. І. Б. 

№ 

справи 
Примітка 

1 Горбунова Тетяна Олександрівна …  
2 Калмикова Ольга Олександрівна …  
3 Звертайло Надія Юріївна …  
4 Мартинов Андрій Валерійович …  
5 Коломбай Роберт Артурович …  
6 Мартинцова Алла Євгенівна …  
7 Степанова Анастасія Костянтинівна …  
8 Жук Олена Олександрівна …  
9 Керенков Максим Володимирович …  
10 Шевкаленко Марія Олегівна …  
11 Остапенко Юлія Олександрівна …  
12 Глущенко Діана Олексіївна …  
13 Довіряк Надія Ігорівна …  
14 Ісенко Івонна Євгенівна …  
15 Ткаченко Вікторія Миколаївна …  
16 Шевченко Анастасія Олександрівна …  
17 Нікітін Руслан Сергійович …  

 
На розгляді знаходиться ще дві заяви на постановку на соціальний квар-

тирний облік осіб з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклу-

вання. 
 
 
 

Начальник відділу                                        В. В. Вакалов 
  

 
 

 

      

      
       


