
 

 

 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

від 15.07.2021  № 874 

м. Краматорськ     
 

 

Про затвердження протоколу засідання комісії з 

питань формування пропозицій стосовно потреби 
щодо 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 сімейних, підтримку малих 
групових 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 14.07.2021 №1 з питань формування пропозицій 
стосовно потреби щодо 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 сімейних, підтримку малих групових та забезпечення 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 26.05.2021 № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», керуючись 
ст. 34 Закону 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 бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних, підтримку групових будинків та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким 
буде придбано житло або призначено грошову компенсацію від 14.07.2021№1  (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
відповідно до розподілу повноважень. 
 

 

 

Міський голова  О.В. Гончаренко  



 

Протокол №1 

засідання комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 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 сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано 

житло або призначено грошову компенсацію (далі Комісія) 
 

 

від 14.07.2020        м.Краматорськ 
 
10 годин 00 хвилин 

 

Присутні: 
 

Голова комісії: 
 

Безсонний А.О. заступник міського голови, голова комісії 
   

 

Секретар комісії 
 

Овсєєнко Л.М. головний спеціаліст сектору реформування житлового 
фонду, обліку та розподілу  житла відділу житлового 
господарства управління житлового комунального 
господарства Краматорської міської ради, секретар комісії 

 

 

 

 

Члени комісії: 
Вакалов В.В., Канцидал С.В., Кононенко О.В., Ільченко В.Г., Миронова О.П.,    Ножина А.А., 
Саєнко О.М., Чудінова С.І., Щербачук Я.І. 
 

Відсутні: Давидов О.В., Голосниченко І.В. 
 

Порядок денний:  
 

1. Про склад комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 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 
сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,  і визначення дітей, яким буде придбано 
житло або призначено грошову компенсацію 

 

Слухали Безсонного А.О., який оголосив новий склад комісії згідно з рішенням Краматорської 
міської ради від 07.07.2021 №831 «Про створення комісії з питань формування пропозицій стосовно 
потреби щодо 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 сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким 
буде придбано житло або призначено грошову компенсацію». 
 



 

2. Про визначення та формування  потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, 
передбаченими пунктом 5 порядку постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №615 
«Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа житлом та підтримки малих групових                        будинків» 

 

Слухали: 
 

1. Вакалова В.В., який доповів, що у місті Краматорську на квартирному обліку дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа віком від 18 до 23 років, які 
потребують поліпшення житлових умов перебуває 21 особа; віком                                від 23 до 35 – 24 

особи. Данні списки просить долучити до протоколу (Додаток 1),                   (Додаток 2). 
 

2. Ножину А.А., яка доповіла, що маємо потребу у придбанні одного житлового будинку для 
дитячого будинку сімейного типу. 
 

Вирішили: 
  

1. Взяти до уваги та надати Донецькій обласній держадміністрації затверджені списки дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа віком від 18 до 23 років та 
віком  від 23 до 35 років, які перебувають на квартирному і потребують поліпшення житлових умов. 
 

Голосували:  «за» - 11, «проти» – 0, «утримались» - 0. Рішення прийнято одноголосно. 
 

2. Взяти до відома, щодо придбання одного житлового будинку для дитячого будинку сімейного 
типу.  
 

Голосували:  «за» - 11, «проти» – 0, «утримались» - 0. Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

3. Щодо фінансової можливості міста Краматорську до участі у зазначеному пункту 5 даної 
постанови.  

 

Слухали Саєнко О.М., яка доповіла: 
відповідно до п. 5 вищезазначеного Порядку, однією із умов надання субвенції для міст 

обласного значення - придбання житла для дитячих будинків сімейного типу на умовах 
співфінансування (не менше ніж 20 відсотків - за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів 
та/або інших джерел, не заборонених законодавством);  

відповідно до п.14 вищезазначеного Порядку – для осіб віком від 23 до 35 років – 70 відсотків 
граничної вартості житла з подальшим зменшенням частки державного бюджету на 10 відсотків 
щороку, до 50 відсотків – у 2023 році та наступних роках. 

Таким чином місто має фінансову можливість щодо придбання житлового будинку для ДБСТ 
та квартир для осіб віком від 23 до 35 років. 

 

4. Формування потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 
5 порядку постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №615                          «Деякі 
питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського                 піклування, осіб з 
їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» і підготовка відповідних пропозицій. 

Слухали Вакалова В.В., який доповів, що виходячи із затвердженого списку дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа віком від 18 до 23 років, і віком від 23 
до 35 років (всього 45 осіб), які перебувають на квартирному обліку, маємо потребу у коштах 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 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 із розрахунку вартості 1 кв. м. загальної 
площі квартир/будинку (з урахуванням ПДВ) по Донецькій області 14 745 грн.: 

на грошову компенсацію для придбання квартир потреба складає 16 698 744 грн, а саме: 
для осіб віком від 18 до 23 потреба складає 11 998 744грн., 
для осіб віком від 23 до 35 потреба складає 4 700 000 грн. 
На придбання житлового будинку для ДБСТ потреба складає 3 863 190 грн. 
 

Вирішили: 
 

Надати на розгляд до комісії Донецької облдержадміністрації з прийняття рішень щодо 
розподілу у 2021 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для 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, 
пропозиції міста Краматорська стосовно потреби в грошовій компенсації для придбання житла 
особам віком від 18 до 23 років у                                     сумі 11 998 744 грн., особам від 23 до 35 років 
у сумі 4 700 000 грн., та на придбання ДБСТ у сумі 3 863 190 грн. 
 

 

Голосували:  «за» - 11, «проти» – 0, «утримались» - 0. Рішення прийнято одноголосно. 
 

Голова комісії         Безсонний А.О. 
 

Секретар комісії        Овсєєнко Л.М. 
 

Члени комісії: 
Вакалов В.В. 

 

Ільченко В.Г. 
 

Канцидал С.В. 
 

Кононенко О.В. 
 

Ножина А.А. 
 

Миронова О.П. 
 

Саєнко О.В. 
 

Чудінова С.І. 
 

Щербачук Я.І. 
 

 

 


