
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 липня  2021 року                                                                              № 116

с. Дмитрівка

Про спрямування та орієнтовну потребу у 2021 році коштів 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, забезпечення житлом 

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

Відповідно постанови 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», на підставі протоколу засідання сільської комісії з питань 
формування пропозицій щодо потреби  коштів 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа (далі – Комісія)  від 14 липня 2021 року № 1, з метою 

створення належних умов для забезпечення реалізації житлових прав та 
законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради 

вирішив:

1. Затвердити рішення  сільської комісії з питань формування пропозицій щодо 

потреби  коштів 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, 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа, викладене в протоколі від 14 липня 
2021 року № 1.

2. Спрямувати у 2021 році кошти субвенції 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 (далі - грошова компенсація);
3. Затвердити списки осіб, у порядку черговості, відповідно до дати включення 
у список громадян, які користуються правом позачергового  отримання жилих 

приміщень; за часом взяття на соціальний квартирний облік у разі надання 
соціального житла та віком від 16 до 23 років, в тому числі 2 особи з 
інвалідністю (додаток 1), від 23 до 35 років (додаток 2), старші 35 років 
(додаток 3).

4. Визначити орієнтовну потребу коштів субвенції у 2021 році, необхідних для 
виплати грошової компенсації згідно із затвердженим загальним списком дітей 

в загальній сумі  15626147,2  грн. (із них: 8376264 грн. - для осіб від 16 до 23 

років (в тому числі 2 особи з інвалідністю), 7249883,2 грн. - для осіб від 23 до 

35 років).
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Дмитрівської 
сільської ради Камінську Л.В.

Дмитрівський сільський голова                     Наталія СТИРКУЛЬ


