
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

  РІШЕННЯ 

 

14 липня 2021 року             №  93 

 

Про місцеву комісію 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  

  
 Відповідно до статей 28, 30, 34, 40, 59, 63 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік» від 15 грудня 2020 року № 1082-IX, 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, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 № 615,  

виконавчий комітет Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  

 

ВИРІШИВ:  
 

1. Утворити місцеву комісію 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 та затвердити її склад (додається). 

                                                                               

2.  Затвердити Положення про місцеву комісію 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 (додається). 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з  

 питань діяльності виконавчих органів.   

 

 

Сільський голова                              Наталія ТОДОРОВА      



Додаток  

до рішення виконкому 

Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

від 14 липня 2021 року №93 

 

Склад  

місцевої 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 

 

 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова  
 

- голова комісії  
 

Начальник служби у справах дітей 

Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

 
- 

 

заступник голови комісії  

 
Головний спеціаліст служби у справах 
дітей  Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області 

 
- 

 
секретар комісії  

 
Члени комісії: 
 
Начальник відділу соціального захисту населення Саф’янівської сільської ради 
Ізмаїльського району Одеської області 
 
Начальник фінансового управління  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 
району Одеської області 
 
Начальник  управління освітою  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 
Одеської області 
 

Начальник відділу юридичного забезпечення та з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 
області 
 
Завідувач сектору містобудування та архітектури – головний архітектор 
Саф’янівської сільської ради   Ізмаїльського району Одеської області 
 
Директор комунальної установи «Центр соціальних служб»  Саф’янівської сільської 
ради Ізмаїльського району Одеської області 
 
 
Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг»  Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 
 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконкому   

Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області  

від 14 липня 2021 

№ 93 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про місцеву комісію 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  

 

         1. Місцева комісія 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 (далі – комісія) є 

консультативно-дорадчим органом Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області. 

Комісія утворюється у складі голови  комісії, заступника голови комісії, секретаря і 

членів комісії. Головою комісії є Саф’янівський сільський голова. У разі відсутності 

голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії – начальник служби у 

справах дітей Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.  

 2. У своїй діяльності  Комісія керується Конституцією України, законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Порядком та умовами 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, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 № 615 (далі - Порядок та 

умови), іншими нормативно-правовими актами, відповідними рішеннями голови обласної 

державної адміністрації, цим Положенням.  

3. До повноважень комісії належить: 

1) визначення потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з 

урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов, підготовка відповідних 

пропозицій з урахуванням пунктів 12 і 14 Порядку та умов, і наявної проектної 

документації, кількості малих групових будинків та дітей, які перебувають в них, 

установлених розмірів відповідних виплат; 

2) формування та затвердження загальних списків осіб, які перебувають на 

квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати 

народження особи, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення) та 

орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла; 

3) затвердження списків осіб для виплати грошової компенсації із визначенням 

окремо щодо кожної особи обсягу такої компенсації.  

4) погодження щодо: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n109
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n131


житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом дитячих 

будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для осіб, у тому числі за рахунок 

грошової компенсації; 

нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для 

дитячих будинків сімейного типу, капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих 

будинків сімейного типу; 

розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення 

малих групових будинків, капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків 

сімейного типу; 

5) проведення перевірки щодо: 

наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування, особи з їх числа; 

наявності в осіб, старших 23 років, підстав постановки на квартирний облік їх як 

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

наявності документів про перебування особи на квартирному обліку; 

документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 11 Порядку 

та умов; 

обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається. 

Рішення комісії щодо обсягу потреби субвенції за напрямами, 

передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених пунктом 5 Порядку та умов 

оформляється протоколом, який складається у двох примірниках, підписується всіма 

членами комісії та затверджується органом виконавчої влади або органом місцевого 

самоврядування (один примірник протоколу надсилається обласній держадміністрації). 

 

4. Голова Комісії: 

 

- організовує роботу та проводить засідання Комісії; 

- визначає функції кожного члена Комісії; 

- приймає рішення про скликання засідань Комісії; 

- представляє Комісію у відносинах з органами державної влади та місцевого 

самоврядування. 

 

5. Заступник голови Комісії: 

 

- за дорученням голови представляє Комісію в організаціях та установах: 

- готує проекти відповідей на звернення з питань, віднесених до компетенції Комісії. 

 

6. Секретар Комісії:  

 

- інформує членів Комісії про місце і час проведення засідань; 

- готує матеріали до засідання Комісії; 

- оформлює протоколи засідань; 

- забезпечує зберігання усіх матеріалів і документів, які розглядаються Комісією; 

- якщо секретар Комісії відсутній, то голова Комісії доручає іншому члену Комісії 

тимчасово виконувати функції секретаря.  

 

7. Члени Комісії мають право: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n88
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n26


 

- брати участь у всіх засіданнях Комісії та прийнятті рішень; 

- ознайомлюватися з усіма матеріалами, що підлягають розгляду на засіданнях комісії; 

- надавати окремі пропозиції до протоколів засідань Комісії. 

 

8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. 

 

Засідання Комісії вважаються правомочними, якщо на ньому присутні не менше 

двох третин від загального складу. 

 Відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації несуть суб’єкти, 

що подають таку інформацію. 

 За рішенням голови комісії можуть утворюватись окремі робочі групи для 

вирішення конкретних питань, які виникають у процесі роботи Комісії, в тому числі і для 

складання: 

акту обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке 

зруйновано, стало непридатним для проживання або потребує капітального 

ремонту/реконструкції (згідно з додатком 1 до Порядку та умов); 

акту обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири) (згідно з 

додатком 2 до Порядку та умов)  

 

9. Рішення Комісії приймають більшістю голосів членів Комісії. У разі рівного розподілу 

членів Комісії голос голови Комісії є вирішальним. 

 

10. Комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за напрямами, 

передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених пунктом 5 Порядку та умов, 

протягом 30 днів з дати набрання чинності цими Порядком та умовами. Рішення 

оформляється протоколом, який складається у двох примірниках, підписується всіма 

членами місцевої комісії та затверджується органом виконавчої влади або органом 

місцевого самоврядування (один примірник протоколу надсилається обласній 

держадміністрації). 

 

11. Формування та використання показників місцевих бюджетів проводиться за 

напрямами відповідно до розподілу, визначеного регіональною комісією згідно з                

пунктом 8  Порядку та умов, і за відповідними кодами економічної класифікації видатків 

бюджету залежно від економічної суті платежу. 

 

12. Після отримання копії рішення від обласної держадміністрації про розподіл субвенції 

між місцевими бюджетами за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов, для 

прийняття відповідного рішення місцева комісія  подає документи, передбачені пунктом 

11 Порядку та умов. 

 

 

В.о. начальника служби у справах дітей 

Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського  

району Одеської області                                                            Ірина СТУПАК 

  

 


