
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

___________          №_____ 
 

Про затвердження протоколу засідання комісії  
з використання субвенції з державного бюджету  
місцевим бюджетам  на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  
 

Відповідно до 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, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615 «Деякі 
питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», рішення 
виконавчого комітету від 25 червня 2021 року № 174 «Про затвердження 
Положення та складу комісії з використання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам  на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа», керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши протокол засідання комісії з 
використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа № 02 від 20 вересня 2021 року, виконавчий комітет Гірської 
сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Протокол засідання комісії з використання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам  на забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа № 02 від 20.09.2021 
(додається). 

2. Службі у справах дітей Гірської сільської ради надіслати Київській 
обласній державній адміністрації дане рішення виконавчого комітету і Протокол 
засідання комісії з використання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа № 02 від 20.09.2021.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
сільського голови Счастливого М. А. 
 
Сільський голова                                                          Роман ДМИТРІВ  



 
Додаток № 1  

до рішення виконавчого комітету  
Гірської сільської ради 

 
 від «   » _______ 2021 року № ______ 

 
 

ПРОТОКОЛ № 02 
засідання комісії з використання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа 

  
20 вересня 2021 року                                                                         с. Гора 

Кількісний склад комісії – 13 членів. 
Засідання комісії веде – голова комісії – Дмитрів Роман Миколайович 
Секретар комісії – Яструб Ніна Іванівна 
 
Присутні на засіданні комісії 13 членів: 

голова комісії                             Дмитрів Р.М. 
заступник голови комісії           Орел І.А. 
секретар комісії                          Яструб Н.І. 
члени комісії                               Счастливий М. А., Белоус Т. М., Фесенко О. Ю.,                 
                                                      Головатенко С. А., Коссаковська А. С., 
                                                      Степаненко Є. М., Плахотнюк О. М., 
                                                      Чівільдєєва Я. І., Семенюк Л. О., Байчас В. М. 
відсутні:                   
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  
1. Внесення змін до Протоколу № 1, питання 3 «Про формування пропозиції 
щодо потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з 
урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов надання у 2021 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-
ремонті 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 року № 615, з 
урахуванням граничної вартості житла, розрахованої відповідно до пункту 13 
Порядку та умов. 
 
1. Внесення змін до Протоколу № 1, питання 3 «Про формування 
пропозиції щодо потреби в субвенції за напрямом, передбаченими пунктом 
4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов надання у 
2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 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  затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615 з урахуванням 
граничної вартості житла, розрахованої відповідно до пункту 13 Порядку та 
умов. 
 
СЛУХАЛИ: 

Орел І. А., начальника Служби у справах дітей, яка проінформувала, що наказом 
Міністерства розвитку громад та територій України від 10.09.2021 № 230 «Про 
показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» 
затверджено показники опосередкованої вартості спорудженого житла за 
регіонами України (розраховані станом на 01 липня 2021 року). 
Відповідно до зазначеного наказу опосередкована вартість 1 кв. м.  загальної 
площі (з урахуванням ПДВ) спорудженого житла у Київській області становить 
14511 гривень. В зв`язку із зміною опосередкованої вартості 1 кв. м. 
спорудженого житла у Київській області, виникла необхідність перерахувати 
потребу в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням 
умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонті 
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 року № 615, з урахуванням 
граничної вартості житла, розрахованої відповідно до пункту 13 Порядку та 
умов. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Степаненко Є. М., головний спеціаліст-юристконсульт відділу правового та 
кадрового забезпечення, який запропонував затвердити в новій редакції 
загальний список осіб, з числа дітей-сиріт, які перебувають на квартирному 
обліку, з урахуванням черговості взяття на квартирний облік, та орієнтовної 
потреби в коштах, необхідних для придбання житла. 
 
Головатенко С. А., начальник відділу містобудування та архітектури, яка 
зазначила, що відповідно до пункту 13 Порядку гранична вартість житла для осіб 
та обсяг грошової компенсації визначається за такою формулою: 
ГВЖ = (31 + (10 × Nі)) × Вг × Км, 
де ГВЖ - гранична вартість житла; 
31 - 31 кв. метр загальної площі у квартирах, садибних (одноквартирних) 
будинках із житлового фонду, з яких жила площа на дитину має бути не меншою 
від середнього показника забезпеченості громадян жилою площею у 
відповідному населеному пункті; 
(10 × Nі):  
10 - додаткові 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з інвалідністю; 
 
 



 
Nі - кількість дітей з інвалідністю; 
Вг - вартість (грн) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту за 
місцем перебування дитини на квартирному обліку; 
Км - коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі 
житла для міст, визначених в абзаці п’ятому цього пункту. 
 
Фесенко О. Ю., головний спеціаліст-бухгалтер фінансово відділу, яка зазначила, 
що необхідно сформувати загальну потребу в коштах для 1 (одної) особи з числа 
дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року 
№ 615 з урахуванням граничної вартості житла, розрахованої відповідно до 
пункту 13 Порядку та умов. 

Враховуючи зазначену формулу для розрахунку потреби в субвенції на одну 
дитину необхідно коштів у сумі: 
31 кв.м* 14511 грн.= 449 тис. 841 грн.  
Загальна потреба в субвенції з державного бюджету місцевому бюджету для 
виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 
для 1 (одної) особи складає 449 тис. 841 грн. 
  
ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити в новій редакції список осіб з числа дітей-сиріт, які 
перебувають на квартирному обліку для виплати грошової компенсації за 
належні до отримання житлові приміщення та сформувати пропозицію щодо 
потреби в субвенції за напрямом виплати грошової компенсації за належні для 
отримання житлові приміщення для осіб з числа дітей-сиріт в сумі 449 тис. 841 
грн. згідно додатка до протоколу (додається). 
2. Протокол засідання Комісії подати на затвердження виконавчому комітету 
Гірської сільської ради. 
Результати голосування: 13 – за, 0- проти, 0- утримались. 
 
 
 
Голова комісії, 
сільський голова                                                                              Роман ДМИТРІВ 
 
Начальник служби у справах дітей, 
заступник голови комісії                                         Ірина ОРЕЛ 
 
Спеціаліст служби у справах дітей, 
секретар комісії                                                                                     Ніна ЯСТРУБ 
 
Члени комісії:                               
 
Завідувач сектору  
соціального захисту                                                                         Тетяна БЕЛОУС 



 
 
Головний спеціаліст-бухгалтер  
фінансового відділу                        Оксана ФЕСЕНКО 
 
Начальник відділу містобудування  
та архітектури               Світлана ГОЛОВАТЕНКО    
 
Спеціаліст І категорії-економіст  
Управління житлово-комунального  
господарства та  
капітального будівництва                                                            Аліна КОССАКОВСЬКА   
 
Головний спеціаліст-юрисконсульт  
відділу правового та  
кадрового забезпечення                                                          Євген СТЕПАНЕНКО 
 
Начальник управління гуманітарного  
Розвитку та соціального  
захисту населення                                                                    Ольга ПЛАХОТНЮК 
 
 
Начальник відділу ЦНАП                                                            Яна ЧІВІЛЬДЄЄВА 
 
 
Староста села Мартусівка                                                            Людмила СЕМЕНЮК 
 
 
Староста села Ревне та Затишне                                                  Валентина БАЙЧАС 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
Додаток  

до протоколу засідання комісії з  
використання субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам  на забезпечення  
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених  

батьківського піклування, осіб з їх числа 
№ 02 від 20.09.2021   

 
 
 

СПИСОК ОСІБ 
з числа дітей-сиріт, які перебувають на квартирному 

обліку Гірської сільської ради для виплати грошової компенсації за 
належні для отримання житлові приміщення 

 
 
 
 
 

№ 
з/
п 

ПІБ Дата взяття  
на квар 
тирний 
облік 

Дата 
народ
ження 

Вік  
на 

сьог 
одні 

Територіаль
на громада 

Орієнтов
на ціна 

квартира 
(тис.грн) 

Кошти віділені з 
державного 

бюджету 
% орієнто

вна 
сума 

2 Нікітін Тимофій 
Володимирович 

25.06.2021 21.02.
2001 

20 Гірська 
сільська ТГ 

449,8 100 449,8 

 Всього:     449,8  449,8 
 
 
 
 
Голова комісії, 
сільський голова                                                                              Роман ДМИТРІВ 
 
Начальник служби у справах дітей, 
заступник голови комісії                                         Ірина ОРЕЛ 
 
Спеціаліст служби у справах дітей, 
секретар комісії                                                                                     Ніна ЯСТРУБ 
 
 
 
 
 


