
П Р О Е К Т                                                                              

    

                       
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

    

 10 жовтня 2022 року                      м. Деражня                                         № ____  
 

Про затвердження протоколу засідання місцевої комісії з формування 

пропозицій щодо потреби в  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   

 

Відповідно до п.п. 16 п. «б» ч.1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 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 26.05.2021 року № 615, протоколу від 19.11.2021 року № 3 

засідання регіональної комісії з питань розподілу 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, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, а також розпорядження 

Деражнянського міського голови від 09.07.2021 року №144/02.02-21 «Про 

утворення місцевої комісії з формування пропозицій щодо потреби в 

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», виконком  міської  

ради 



 

ВИРІШИВ : 

 

1. Затвердити протокол від 10 жовтня 2022 року № 01 засідання місцевої 

комісії з формування пропозицій щодо потреби в 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 (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія 

ІВАХОВА. 

 

 

Міський голова                                                                Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

вул.Миру,11/1, м. Деражня, Хмельницької обл.32200,Тел.(03856)2-25-58 

E-mail:derag_slyjba_dity@ukr.net Код ЄДРПОУ 43974522 

 

"_20__" вересня 2022 р. № 229/02-15 

                                  

Деражнянському міському голові  

    Ковпаку А.М.                                                                 

 

ПОДАННЯ 

про надання дозволу на перерахування грошової компенсації 

із спеціального рахунку як оплати за відповідним договором купівлі – продажу  

від 08.10.2021 року № 1389,  

будинку за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район 

 

 Службою у справах дітей міської ради було розглянуто заяву громадянина К.В.В.,  

жителя селище Смотрич, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, щодо 

надання  дозволу на перерахування грошової компенсації із спеціального рахунку як 

оплати за договором купівлі - продажу від 08.10.2021 року № 1389, засвідченого 

приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу Хмельницької 

області громадянином Т.В.П., будинку за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-

Подільський район. 

             До заяви подані всі необхідні документи:  

копії правовстановлюючих документів:  

          - копія договору дарування будинку, від 03.01.1990 р., складеного у Смотрицькій 

селищній раді, Хмельницької області; 

          - копія витягу про реєстрацію права власності на житловий будинок від  09.09.2022                        

№ 309402191; 

         - копія технічного паспорта на будинок садибного типу з господарськими будівлями 

та спорудами селище Смотрич,  Кам’янець-Подільського району Хмельницької області; 

 

 - копія витягу про реєстрацію права власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 6821855700:00:031:0014 площею 0,1666 га від  09.09.2022  № 309382081; 

 

- копія витягу про реєстрацію права власності на земельну ділянку кадастровий 

номер 6821855700:00:031:0013 площею 0,15 га від  09.09.2022  № 309382475; 

- копія довідки про склад зареєстрованих у житловому приміщені/квартирі осіб, 

виданої громадським обʼєднанням «Вікторія» ст. Ярмолинці від 07.10.2021 № 246, про те, 

що в квартирі за адресою ст. Ярмолинці Хмельницького району Хмельницької області,  

ніхто не зареєстрований та не проживає; 

- звіт про оцінку майна, виданий КП «Ярмолинецьке БТІ» від 05.10.2021 року 

унікальний реєстраційний № 11-20211005-0002751765; 

- рецензія Хмельницької обласної товарної біржі від 07.10.2021 року (квартири).     

Відповідно до  акту обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку), 

складеного комісією від 16 вересня 2022 року № 01, будинок  придатний для проживання. 

Зроблено фотографії. 

Службою у справах дітей підготовлено Інформації з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо 



обʼєкта нерухомого майна від 04.10.2021 № 277969081: відомості про іпотеки та 

обтяження  щодо даного будинку та земельних ділянок відсутні. 

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 затвердженого постановою КМУ від 26.05.2021 року № 615 

«Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 14.12.2021 № 870/2021-р ««Про внесення змін до 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.08.2021 року № 677/2021-

р.»  та додатку до нього, протоколу № 3 засідання регіональної комісії з питань розподілу 

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, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування», з метою 

забезпечення реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, служба у справах дітей міської ради вважає за доцільне: 

   1. Визнати, що подані документи відповідають вимогам, передбаченим пунктом 

19 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 

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

затвердженого постановою КМУ від 26.05.2021 року № 615 «Деякі питання забезпечення 

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

підтримки малих групових будинків».  

2. Службі у справах дітей Деражнянської міської ради, відповідно до договору 

купівлі-продажу будинку від 08 жовтня 2021 року № 1389, громадянину К.В.В. надати 

дозвіл на перерахування коштів АТ«Ощадбанк» в сумі ………, із спеціального рахунку 

громадянина  К.В.В., як оплату за відповідним договором. 

 

Додаток: проект рішення виконавчого комітету «Про затвердження протоколу № 01 

від 26 вересня 2022 року засідання місцевої комісії  з формування пропозицій щодо 

потреби в 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 із їх числа» з 

копіями відповідних документів. 

 

 

 

 

Начальник служби                                                                               Володимир СТАДНІК     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



                                 Хмельницька районна державна адміністрація 

ПАСПОРТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови районної державної адміністрації 

 

 

з питання 

 

Про затвердження протоколу № 13 комісії з формування 

пропозицій стосовно потреби у 2020 році  спрямування  

субвенції з державного бюджету 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 

  

 

 

Проект розпорядження внесений (ким)  службою у справах дітей 

                                                                                  райдержадміністрації 

 

 

Строк дії або кінцевий строк 

виконання документа 

 

 

ПРОЕКТ ПОГОДИЛИ: 

Посади осіб, 

 які погодили проект 
Прізвища та ініціали 

Підписи і дати 

погодження 

Зауваження 

до проекту 

Заступник голови    

адміністрації Головатюк В.С.   

     

Керівник апарату адміністрації Васечко В.В.   

    

Начальник відділу діловодства    

та контролю апарату адміністрації Ратушняк І.П.   

 .   

Начальник відділу організаційної    

роботи з питань персоналу     

апарату адміністрації,    

уповноважена особа з питань    

запобігання та виявлення корупції Грош І.В.   

    

Завідувач сектору юридичного    

забезпечення апарату 

адміністрації Мороз А.В. 

  

    

Начальник  служби у     

справах дітей адміністрації Остафійчук Н.М.   

    

     

     

    

    

    

від  

№  

 



 

НАДІСЛАТИ: 

№ 

з/

п 

Список адресатів 

К-

сть 

пр

и-

мір

-

ни

ків 

В 

тому 

числі 

пов-

ністю 

Витяги: 

Додатки № з розпо-

рядженн

я 

з 

додатків 

№ 

1 Відділ діловодства та контролю  2     

 апарату адміністрації      

2 Служба у справах дітей      

 адміністрації 2     

3 Управління соціального захисту       

 населення адміністрації 1     

4 Відділ фінансів адміністрації 1     

5 Управління соціально - економічного 1     

 розвитку території, архітектури,      

 забезпечення взаємодії з органами      

 місцевого самоврядування та       

 державної реєстрації адміністрації      

       

       

 Всього: 7     

 

Виконавець проекту 

розпорядження 

  Остафійчук Н.М.. 

тел. №  

(підпис) 

67-08-73 
” 

 
” 

(ініціали та прізвище) 

           2021р. 

Розпорядження надіслано адресатам згідно з 

списком 
” 

 

 
” 

 

 2021р. 

 

(підпис, ініціали, прізвище працівника загального відділу, який здійснив розсилку) 

 

ВІДМІТКИ 

про внесення змін, доповнень, продовження строків дії, визнання таким, що 

втратило чинність, або про зняття з контролю 

№ 

з/п Зміст відмітки Підстава 

Підпис, ініціали та 

прізвище особи, яка 

зробила відмітку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації 

 

« Про затвердження протоколу № 13 комісії з формування пропозицій стосовно потреби у 

2020 році спрямування субвенції з державного бюджету 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» 

 

           1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження  
           Внесення даного проекту розпорядження зумовлено необхідністю забезпечення 

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

 

           2. Мета і шляхи її досягнення  

          Метою прийняття розпорядження є координація діяльності щодо виконання вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 877 «Про затвердження 

Порядку та умов надання у 2020 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». 

 

           3. Правові аспекти  
           У даній сфері діють норми Конституції України, Законів України «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної 

із захистом прав дитини», від 30.08.2007 № 1068 «Про затвердження типових положень 

про службу у справах дітей», від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про 

дитячий будинок сімейного типу», Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими 

постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради 

професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 (зі змінами), постанови Кабінету 

Міністрів України від 15.11.2017 р. № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 

2020 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». 

 

         4. Фінансово-економічне обґрунтування  
            Реалізація даного розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших 

витрат.  

 

          5. Позиція заінтересованих органів  
          Проект розпорядження стосується управління соціального захисту населення 

адміністрації, відділу фінансів адміністрації, управління соціально – економічного 

розвитку території, архітектури, забезпечення взаємодії з органами місцевого 

самоврядування та державної реєстрації адміністрації, відділу діловодства та контролю 

апарату адміністрації, служби у справах дітей адміністрації, які з ним погоджуються.  

 

          6. Регіональний аспект  



          Проект розпорядження спрямований на захист прав та законних інтересів дітей-

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

житлово-побутових умов.  

 

          7. Громадське обговорення  
          Проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення.  

 

         8. Прогноз результатів  
         Реалізація даного розпорядження сприятиме зменшенню кількості дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, в державних закладах, а також збільшенню 

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

будуть забезпечені житлом на праві власності. 

 

 

 

Начальник служби у справах дітей  

райдержадміністрації                                                                                                             

Наталія ОСТАФІЙЧУК 

«___»___________ 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

  

                                       

 

 


