
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

___________          №_____ 
 
 

Про утворення Комісії з проведення щорічної інвентаризації та  
оцінки придатності житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, яке належить їм на праві власності або користування, 
затвердження її складу та форми Акту обстеження  
 

Відповідно до п.п. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах  
дітей та спеціальні установи для дітей», ст. 3 Закону України «Про забезпечення 
організаційно - правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», з метою посилення захисту житлових та 
майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
виконавчий комітет Гірської сільської ради  

 ВИРІШИВ: 

1. Утворити комісію з проведення щорічної інвентаризації та оцінки 
придатності житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яке 
належить їм на праві власності або користування у складі (додаток № 1). 

2. Комісії проводити протягом листопада – грудня кожного року 
інвентаризацію та оцінку придатності для проживання житла, яке належить на 
праві власності або користування дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, а також наявної документації, яка підтверджує ці 
права. 

3. Затвердити форму Акту обстеження (інвентаризації) стану 
утримання житла, яке на праві власності або праві користування належить дітям-
сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування (додаток № 2). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської ради 
Счастливого М.А. 

 
 
Сільський голова                                                          Роман ДМИТРІВ  
 
 



 
 
 
Заступник сільського голови з питань  
діяльності виконавчих органів 
____________Максим СЧАСТЛИВИЙ  

 
 
 
В.о. начальника відділу правового та 
кадрового забезпечення 
__________Євгеній СТЕПАНЕНКО 

Секретар сільської ради 
__________Людмила ШЕРШЕНЬ 

Начальник служби у справах дітей 
____________________Ірина ОРЕЛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток № 1  
до рішення виконавчого комітету  

Гірської сільської ради 
 

від « » _______ 2021 року № ______ 
 

 
СКЛАД 

комісії з проведення щорічної інвентаризації та оцінки придатності житла 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм 

на праві власності або користування 
 

1. Счастливий М.А. заступник сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, голова комісії 

2. Степаненко Є.М. головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
правового та кадрового забезпечення, секретар 
комісії 

Члени комісії: 
3. Орел І.А. начальник служби у справах дітей 
4. Яструб Н.І. спеціаліст І категорії служби у справах дітей 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2  
до рішення виконавчого комітету  

Гірської сільської ради 
 

від « » _______ 2021 року № ______ 
 

АКТ 
обстеження (інвентаризації) стану утримання житла дітей-сиріт,  
дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм  

на праві власності або користування 
 

від__________________ 

Ми, комісія у складі: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
здійснили перевірку стану збереження житла та проведення інвентаризації 
житлового приміщення ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Житлове приміщення належить на праві власності_________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Дане житлове приміщення знаходиться за адресою: 
____________________________________________________________________   
Інформація про стан житла: ____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
В ході інвентаризації встановлено, що у житловому приміщенні проживають: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
  
Проблеми, виявлені у ході проведення інвентаризації: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
  
Висновок інвентаризаційної комісії: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
За результатами проведеної інвентаризації рекомендовано: 
__________________________________________________________________ 

(зазначити кому і які саме надано рекомендації) 
____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Голова комісії               ________________                 _______________ 
             (підпис)      (прізвище, ініціали) 
 
Секретар комісії            ________________                 _______________ 
             (підпис)      (прізвище, ініціали) 
Член комісії                   ________________                 _______________ 
             (підпис)      (прізвище, ініціали) 
Член комісії                   ________________                 _______________ 
             (підпис)      (прізвище, ініціали) 
 
 
 
З актом ознайомлений(а) _______________                  ______________ 
                      (прізвище, ініціали) 
 
  
 


