
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ 
_______________                                                                                        №_______ 

м. Лиман 
 

 

Про затвердження протоколу комісії 

щодо використання 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 

 

 Розглянувши протокол засідання комісії виконавчого комітету Лиманської 

міської ради щодо спрямування субвенції з державного бюджету 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 в 2021 році на 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 року № 615, 

відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 07.07.2021 року № 276 

«Про затвердження Положення про комісію щодо використання 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», 

керуючись  ст.ст. 40,52,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити протоколи (з додатками) засідання комісії виконавчого комітету 

Лиманської міської ради щодо спрямування субвенції з державного бюджету 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 №1 від 

12.07.2021 р. (додається) 



2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Афоніна Ю.А. 
 

 

 

Секретар міської ради Н.В. Ляшко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Затверджено 

рішення виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 

________________ № _______ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання комісії щодо використання 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 

 

 

                                                12.07.2021 р. 

Засідання комісії проводив начальник служби в справах дітей міської ради, 

заступник голови комісії С.І. Голєв 

 

ПРИСУТНІ члени комісії: 
 

Грецький Олександр В'ячеславович - головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради, секретар комісії 
Члени комісії: 

 

 

  

Біленко Галина Миколаївна - Начальник відділу державної реєстрації 
виконавчого комітету міської ради  

Кича Катерина Іванівна - Головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради 

Красногрудь Наталія Анатоліївна - Начальник відділу земельних відносин 

виконавчого комітету міської ради 

(відпустка) 
Мальченко Ганна Вікторівна - Начальник управління соціального захисту 

населення міської ради 

Манцева Наталія Іванівна  Начальник відділу обліку та звітності, 
головний бухгалтер виконавчого комітету 

міської ради 

Пилипенко Тетяна Вікторівна  - Начальник фінансового управління міської 
ради 

Слєпцов Андрій Олександрович - Директор Лиманського міського центру 

соціальних служб (за згодою) 

Удовіченко Катерина Вікторівна - 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської 
ради 

 

Відсутні члени комісії:  

Журавльов Олександр Вікторович - Міський голова, голова комісії (відпустка) 



Діденко Надія Миколаївна - Начальник управління освіти, молоді та 
спорту міської ради (відпустка) 

Воскобойніков Денис Євгенович  Голова Громадської ради при виконавчому 

комітеті міської ради  

Красногрудь Наталія Анатоліївна - Начальник відділу земельних відносин 

виконавчого комітету міської ради 

(відпустка) 
Шуляченко Ірина Олексіївна - Начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради 

(відпустка) 
 

Запрошені: заступник міського голови Афонін Юрій Анатолійович 

 

Порядок денний: 

1. Про визначення напрямів використання у 2021 році субвенції з державного 

бюджету Лиманській міській територіальній громаді.  
2. Про затвердження загальних списків дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа віком від 16 до 23 та від 23 до 35 років, 35 

років і старше, які перебувають на квартирному обліку виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 

3. Про визначення потреби  в субвенції за напрямом з державного бюджету 

селищному бюджету для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа. 
Заступник голови комісії, Голєв С.І., наголосив, що згідно ст. 35 ЗУ «Про 

запобігання корупції», у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту 

інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального 

органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті 
рішення цим органом. Надав можливість членам комісії оголосити, при 

необхідності, про конфлікт інтересів. 

Заявників щодо конфлікту інтересів – 0. 

 

Виступили:  

Голєв С.І. – який доповів, що постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 

2021 року № 615 затверджений Порядок та умови 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. Також 
вищезазначеною постановою визначені напрями надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, а саме: 
 нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, житла 
для дитячих будинків сімейного типу, капітальний ремонт/реконструкцію житла 
для дитячих будинків сімейного типу, яке перебуває в комунальній власності; 
 продовження та завершення розпочатих у попередніх періодах робіт з 
будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для 

дитячих будинків сімейного типу відповідно до проектної документації, 
затвердженої в установленому законодавством порядку; 



 придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих 

будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з 
інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов; 

 рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному 

ринку; 

 розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для 

розміщення малих групових будинків, на капітальний ремонт/реконструкцію житла 
для дитячих будинків сімейного типу; 

 виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 

для осіб відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа;  

 підтримку малих групових будинків. 

 

Виступили: 

Афонін Ю.А. – діяльності малого групового будинку (МГБ) є забезпечення умов 

проживання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому 

числі дітей з інвалідністю, та осіб з їх числа шляхом їх догляду та виховання в 

умовах, максимально наближених до сімейних, соціалізації та підготовки до 

самостійного життя, організації надання їм комплексу необхідних послуг, зокрема у 

громаді, сприяння поверненню дітей в біологічну сім’ю або влаштування в сімейні 
форми виховання, зважаючи, що Лиманська міська територіальна громада має 
комунальний соціальний заклад – центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

м. Лиман, потрібно питання щодо створення комунального соціального закладу – 

малого групового будинку вивчити більш ретельно. 

 

Слепцов А.О. – до Лиманського міського центру соціальних служб, в 2021 році 
було 1 звернення про створення на базі своєї родини та житла дитячого будинку 

сімейного типу, більше заяв не надходило, на теперішній час кандидати на 
створення дитячого будинку сімейного типу – відсутні. 
 

Удовіченко К.В. – на квартирному обліку при виконавчому комітеті Лиманської 
міської ради знаходяться 125 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа в тому числі: 
віком від 16 до 23 в кількості 62; 

від 24 до 34 років в кількості 61; 

старше 35 років в кількості 2; 

 

Грецький О.В. - повідомив наступну інформацію: 

до списку входять наступні особи:  

 

 Нєізвєстний Артем Сергійович, 01.09.1997 року народження, який є 
вихованцем Смілянського дитячого будинку інтернату з 08.09.2015 року і є особою, 

яка потребує постійного стороннього догляду; 

Дідушенко Анатолій Леонідович, 12.08.1996 року народження, місце 

знаходження не відоме; 



Онопа Єлізавета Володимирівна, 29.11.1996 року народження, місце 

знаходження не відоме; 
Монякін Віталій Олександрович, 11.04.1998 року народження, останнє 

відоме місце проживання за адресою: Донецька область, м. Вуглегірськ вул. 

Тракторна 33, тобто на території непідконтрольній Україні; 
Безкровний Андрій Сергійович, 11.09.1998 року народження, місце 

перебування не відоме, поновлення відомостей на квартирному обліку з 2014 року 

не проводив. Останнє відоме місце проживання Миколаївська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 7 Донецької обласної ради; 

Коваленко Людмила Анатоліївна, 22.01.2002 року народження, є вихованкою 

Дружківського дитячого будинку-інтернату і є особою, яка потребує постійного 

стороннього догляду; 

Пластун Руслана Русланівна, 10.04.2005року народження є вихованкою 

Дружківського дитячого будинку-інтернату і є особою, яка потребує постійного 

стороннього догляду; 

Банкова Валентина Юріївна, 24.09.1999 року народження, місце знаходження 

не відоме; 
Д’якова Вікторія Сергіївна, 11.05.1998 року народження, місце знаходження 

не відоме; 
Горова Людмила Сергіївна, 25.05.2000 року народження, безвісно відсутня. 

Пропоную вищезазначених осіб до списку щодо отримання грошової 
компенсації в 2021 році не включати. 

 

В 2021 році реалізуються заходи щодо придбання житла за кошти міського та 
обласного бюджетів на умовах спів фінансування. Пропонується наступних осіб з 
числа  дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування: Кукліна Дениса 
Сергійовича, 03.05.2000 року народження, Тарасенко Артема Дмитровича, 
29.06.2000 року народження, Сторожилова Олександра Олександровича, 16.08.1999 

року народження, також до списку щодо отримання грошової компенсації в 2021 

році пропоную не включати. 

Голосували:  

9 – “за” 

0 – “проти”  

0 – “утримався”  

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Заступник голови комісії, Голєв С.І., який з акцентував увагу на тому, що, з усіх 

перерахованих вище напрямів для Лиманської міської територіальної громади  

основним напрямом є використання у 2021 році субвенції з державного бюджету 

селищному бюджету для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа віком від 16 до 23, від 23 до 35 років та 

старше 35 років відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за належні 
для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, з метою придбання житла. Запропонував 

голосувати за означене. 
Пилипенко Т.В. - ПОРЯДОК ТА УМОВИ надання у 2021 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, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615, передбачає спів фінансування з 
державного, місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених 

законодавством, здійснюється залежно від віку особи: 

для осіб від 23 років до 35 років - 70 відсотків граничної вартості житла 

компенсується з державного бюджету; 

для осіб старше 35 років - 30 відсотків граничної вартості житла компенсується з 
державного бюджету; 

 Решта відсотків сплачується за рахунок місцевих бюджетів та/або інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

За підсумками виконання бюджету Лиманської міської територіальної громади за 1 

півріччя 2021 року та з очікуванням не виконання бюджету Лиманської міської 
територіальної громади в 2021 році, джерела фінансування на зазначені цілі 
відсутні.  

Придбання житла для осіб до досягнення ними 23-річного віку здійснюється 

за рахунок державного бюджету в розмірі 100 відсотків граничної вартості житла. 
Тому виходячи з фінансових можливостей пропонується клопотати перед 

Донецькою обласною державною адміністрацією про виділення коштів субвенція 

для виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  осіб з їх числа до 

досягнення ними 23-річного віку. Запропонувала врахувати зазначене. 
 

Заступник голови комісії, Голєв С.І., який наголосив на необхідності формування 

потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету міському бюджету на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для 

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

підготовки відповідних пропозицій. . Запропонувала голосувати за означене. 
 

УХВАЛИЛИ: 

 1) затвердити списки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб 

з їх числа, які знаходяться на квартирному обліку виконавчого комітету Лиманської 
міської ради: 

віком від 16 до 23 в кількості 55 (додаток 1); 

від 23 до 35 років в кількості 55 (додаток 2); 

старше 35 років в кількості 2 (додаток 3); 

2) сформувати потребу в субвенції з державного бюджету, бюджету Лиманської 
міської територіальної громади для виплати грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення для осіб з метою придбання житла на суму 

25140225,00 грн для 55 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку 

виконавчого комітету Лиманської міської ради станом на 12.07.2021 року. 
3) затвердити пропозицію щодо потреби в спрямуванні субвенції з державного 

бюджету Лиманській міській територіальній громаді для виплати грошової 
компенсації за належні для отримання житлові приміщення дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа на загальну суму 



25140225,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів сто сорок тисяч двісті двадцять 

п’ять гривень);  

4) протокол засідання комісії, складений у двох примірниках, надати для 

затвердження  в установленому законодавством порядку до виконавчого комітету 

Лиманської міської ради; 

5) після затвердження виконавчим комітетом Лиманської міської ради протоколу від 

12.07.2021 № 1 один примірник з додатками подати до Донецької 
облдержадміністрації. 
 

Голосували:  

9 – “за” 

0 – “проти”  

0 – “утримався”  

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 

 

Додатки до протоколу на 7 аркушах. 
 

Голєв Сергій Іванович  Начальник служби в справах дітей 

міської ради, заступник голови 

комісії 
Грецький Олександр 

В'ячеславович 

 головний спеціаліст відділу 

житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

міської ради, секретар комісії 
Члени комісії: 

 

  

Біленко Галина Миколаївна  Начальник відділу державної 
реєстрації виконавчого комітету 

міської ради  

Кича Катерина Іванівна  Головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради 

Мальченко Ганна Вікторівна  Начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

Манцева Наталія Іванівна  Начальник відділу обліку та 

звітності, головний бухгалтер 

виконавчого комітету міської ради 

Пилипенко Тетяна Вікторівна   Начальник фінансового управління 

міської ради 

Слєпцов Андрій Олександрович  Директор Лиманського міського 

центру соціальних служб (за 

згодою) 

Удовіченко Катерина Вікторівна  Начальник відділу житлово-

комунального господарства 
виконавчого комітету міської ради 

 


