
Протокол № 1 

засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано 

субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла 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 

від 14.07.2021 р. 

 

Комісія у складі: 

голови Комісії – Тодорової Наталії, Саф’янівського сільського голови, 

заступника голови Комісії – Ступак Ірини, в. о. начальника служби у справах дітей, 

секретаря Комісії – Кутінової Марини, головного спеціаліста служби у справах дітей, 

членів комісії: 
Клименко Ольги, начальника відділу соціального захисту населення Саф’янівської 
сільської ради, 
Стоілової Марини, начальника фінансового управління  Саф’янівської сільської ради, 
Якименко Тетяни, начальника управління освітою  Саф’янівської сільської ради, 
Романової Валерії, начальника відділу юридичного забезпечення та з питань запобігання 
та виявлення корупції апарату  Саф’янівської сільської ради, 
Брусової Маргарити, директора комунальної установи «Центр соціальних служб»  
Саф’янівської сільської ради, 
Кузьменко Інни, начальника Відділу Центр надання адміністративних послуг  
Саф’янівської сільської ради 
 
Засідання проведено 9 членами робочої комісії та є правомочним. 
 

Порядок денний: 
 

1. Визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано у 2021 році субвенцію з 
державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла 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 та формування 
потреби щодо спрямування субвенції. 

2. Затвердження списків дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку станом на 14.07.2021 р. в 
Саф’янівській сільській раді. 

3. Затвердження орієнтованої потреби на 2021 рік субвенції з державного бюджету 
місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
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. 

 
Слухали: 

 
 По першому питанню Ступак Ірину, в. о. начальника служби у справах дітей, яка 
повідомила, що 26.05.2021 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 615, якою 
затверджено 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 (далі – Порядок).  
 До одного з повноважень Комісії належить визначення потреби щодо спрямування 
субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку, з урахуванням умов, 
визначених пунктом 5 Порядку, підготовка відповідних пропозицій з урахуванням 
граничної вартості житла, розрахованої відповідно до пунктів 12 і 14 Порядку та наявної 
проектної документації. 
 



Виступали: 

 

 Стоілова Марина - начальник фінансового управління  Саф’янівської сільської 

ради, яка аргументовано довела, що на сьогоднішній день недоцільно проводити 

будівельно-ремонтні роботи в зв’язку з їх великою вартістю, а придбання житла або 

виплата грошової компенсації є менш затратними.  

 

Вирішили: 

 

 Спрямувати у 2021 році субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету на 

виплату грошової компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, особам з їх числа в порядку черговості їх знаходження на квартирному обліку. 

 

 Голосували: 

  За – 9, проти – 0, утримались – 0. 

                                                                                

Слухали: 

 

 По другому питанню Ступак Ірину, в. о. начальника служби у справах дітей, яка 

ознайомила присутніх зі списками дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, які станом на 14.07.2021 року перебувають на квартирному 

обліку в Саф’янівській сільській раді та потребують забезпечення житлом.  

 

Виступали: 

 

 Брусова Маргарита, яка повідомила, що осіб старше 35 років на квартирному 

обліку в Саф’янівській сільській раді немає. 

 

Вирішили: 

 

 Затвердити списки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 

їх числа, які станом на 14.07.2021 року перебувають на квартирному обліку в 

Саф’янівській сільській раді (додатки 1, 2). 

 

Голосували: 

 За – 9, проти – 0, утримались – 0. 

 

Слухали: 

 

 По третьому питанню Ступак Ірину, в. о. начальника служби у справах дітей, яка 

ознайомила присутніх з розрахунком орієнтованої потреби в коштах на виплату грошової 

компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх 

числа. 

 Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 26.05.2021 р. встановлено, що  
Обсяг грошової компенсації визначається за такою формулою: 

ОГК = 31 + 10 × Вг × Км, 

де ОГК – обсяг грошової компенсації; 

31 ― 31 кв. метр загальної площі у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із 

житлового фонду, з яких жила площа на особу повинна бути не меншою від середнього 

показника забезпеченості громадян жилою площею у відповідному населеному пункті; 



10 ― додаткові 10 кв. метрів жилої площі на особу з інвалідністю; 

Вг ― вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту за 

місцем перебування особи на квартирному обліку; 

Км ― коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для 

мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, обласних центрів і міст обласного значення.  

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті за місцем 

перебування особи на квартирному обліку обчислюється відповідно до нормативно-

правових актів Мінрегіону. 

 Наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 119 від 20.05.2021 

р. «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», 

затверджені показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами 

України (станом на 01.04.2021 р.). По Одеській області показник опосередкованої вартості 

спорудження житла 13449 грн. – вартість 1 кв. м. загальної площі квартир будинку (з 

урахуванням ПДВ). 

Виплата грошової компенсації на умовах співфінансування з державного, місцевих 

бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством, здійснюється залежно від 

віку особи: 

для осіб від 23 до 35 років ― 70 відсотків граничної вартості житла  з подальшим 

зменшенням частки державного бюджету на 10 відсотків щороку, до 50 відсотків ― у 

2023 році та наступних роках; 

для осіб старше 35 років ― 30 відсотків граничної вартості житла компенсується з 

державного бюджету, у 2022 році та наступних роках грошова компенсація у розмірі 

граничної вартості житла здійснюється за рахунок місцевих бюджетів. 

 Решта відсотків сплачується за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Особи, які досягли 23-річного віку протягом поточного бюджетного року, мають 

право на стовідсоткову грошову компенсацію граничної вартості житла. 

 Станом на 14.07.2021 р. на квартирному обліку в Саф’янівській сільській раді 

перебуває 9 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком 

від 23 до 35 років, та 13 осіб віком від 16 до 23 років. Осіб з інвалідністю немає. 

  

Гранична вартість обсягу грошової компенсації: 

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

від 16 до 23 років становить: ОГК = 31 + 10 × Вг × Км: 

31 х 13449 = 416919 грн.  

416919 грн. х 13 осіб = 5 419 947 грн. 

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

від 23 до 35 років 70 відсотків граничної вартості житла, тобто 291 843,3 грн. 

291 843,3грн. х 9 осіб = 2 626 589,7 грн. 

Всього орієнтована потреба в коштах на виплату грошової компенсації дітям-

сирота, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком від 

16 до 23 років та від 23 до 35 років 8 046 536,7 грн. 

 

Виступали: 

 

 Зауважень не надходило. 

 

 

 



Вирішили: 

 

 Затвердити орієнтовану потребу на 2021 рік в субвенції з державного 

бюджету місцевому бюджету на виплату грошової компенсації дітям-сиротам, 

дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком від 16 до 23 

років та віком від 23 до 35 років на суму 8 046 536,7 грн. 

 

Голосували: 

  За – 9, проти – 0, утримались – 0. 

 

Тодорова Наталія _____________________ 

Ступак Ірина _________________________ 

Кутінова Марина ______________________ 

Клименко Ольга _______________________ 

Стоілова Марина ______________________ 

Якименко Тетяна ______________________ 

Романова Валерія ______________________ 

Брусова Маргарита _____________________ 

Кузьменко Інна ________________________ 


