
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від 17.11.2021 № 1441  

м. Краматорськ     

 
Про попередній розгляд проєкту          
рішення міської ради «Про придбання 

у комунальну власність 

Краматорської територіальної 

громади за кошти міського  та  
державного  бюджетів на  
умовах співфінансування житлового будинку з земельною ділянкою для розміщення 

дитячого будинку сімейного типу» 
 
 Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради «Про придбання у комунальну 

власність Краматорської територіальної громади за кошти міського та державного бюджетів 

на умовах співфінансування житлового будинку з земельною ділянкою для розміщення 

дитячого будинку сімейного типу», керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 

Схвалити та внести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про придбання у 

комунальну власність Краматорської територіальної громади за кошти міського та 

державного бюджетів на умовах співфінансування житлового будинку з земельною ділянкою 

для розміщення дитячого будинку сімейного типу» (додається). 
 
 
 
 
Міський голова   Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проєкт 

 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від                              № 

м. Краматорськ   

 

Про придбання у комунальну 

власність Краматорської 

територіальної громади за кошти 

міського та державного бюджетів на 

умовах співфінансування житлового 

будинку з земель - 
ною ділянкою для розміщення дитячого будинку сімейного типу  
 

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», відповідно до витягів з протоколів                         
від 28.07.2021 № 1 засідання регіональної комісії, та від 05.11.2021 № 2 засідання міської 

комісії для формування пропозицій щодо розподілу 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 

осіб з їх числа, та враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань житлово-
комунального господарства, приватизації та комунальної власності, керуючись статтями 26, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Придбати у комунальну власність Краматорської територіальної громади за кошти 

міського та державного бюджетів на умовах співфінансування житловий будинок з 

земельною ділянкою, кадастровий номер 1412945600:00:003:0246, розташований за адресою: 

Донецька область, м. Краматорськ, вул. …, для розміщення дитячого будинку сімейного 

типу за 3 194 000 грн. 
 
2. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів службу у справах дітей 

Краматорської міської ради.  
 

3. Службі у справах дітей Краматорської міської ради укласти договір купівлі-продажу 

житлового будинку, зазначеного в п.1 даного рішення, з його власником. 
 

4. Визначити комунальне підприємство «Міст» балансоутримувачем житлового              
будинку, зазначеного в п.1 даного рішення. 

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом повноважень та постійну комісію з питань житлово-комунального 

господарства, приватизації та комунальної власності. 
 

Міський голова Олександр ГОНЧАРЕНКО 


