
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
20 липня 2020р.   смт Ємільчине №76 
 
 
Про утворення комісії з визначення напрямів та 
об’єктів, на які у 2020 році буде спрямовано 
субвенцію 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 

 

 
 

Відповідно до  пп. 3  п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 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» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 515)  та 
з метою прийняття рішень щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямована 
субвенція, виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Утворити комісію з визначення напрямів та об’єктів,  на які у 2020 році буде спрямовано 
субвенцію 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 та затвердити її склад згідно з додатком. 
 
2. Затвердити Положення про комісію з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році 
буде спрямовано субвенцію 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 (додається). 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови   
Онищук О.В. 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
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 Додаток  

Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
20.07.2020р. №76 

 
 

С К Л АД  
комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році буде спрямовано субвенцію 

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 

  
Онищук 
Ольга Василівна 

- заступник  селищного голови, голова комісії 
     
 

Гресько 
Віра Сергіївна 
  

-  начальник служби справах дітей селищної ради, заступник 
голови комісії  
  

Серпутько 
Ірина Володимирівна 

- фахівець відділу соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 
молоддю КУ «Територіальний центр соціального 
обслуговування» селищної ради, секретар комісії 
 

       Члени комісії: 
  

Волощук 
Віктор Андрійович 

 -  завідуючий сектором з питань праці, сімейної політики,  
оздоровлення та відпочинку дітей  Управління праці та 
соціального захисту населення Ємільчинської районної 
державної адміністрації (за згодою) 
  

Данюк 
Володимир Петрович 

- головний спеціаліст з містобудування, архітектури, 
будівництва, ЖКГ селищної ради 
  

Жека  
Сергій Леонідович 
 

-  начальник відділу освіти, молоді та спорту селищної ради 

Коваленко 
Андрій Андрійович  
 

-  начальник юридичного відділу селищної ради 

Кириленко  
Інна Борисівна 

-  начальник фінансового відділу селищної ради 
  

Саух 
Олена Петрівна 

- директор КУ «Територіальний центр соціального 
обслуговування» селищної ради 

  
  
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
20.07.2020р. №76 

Положення 
про комісію з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році буде спрямовано 

субвенцію 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 

 
1. Комісія  із визначення напрямів та об’єктів,  на які у 2020 році  буде спрямовано 

субвенцію 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) є консультативно-дорадчим органом селищної 
ради, яка утворюється на період дії субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.  
 

2.  У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Законами України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», «Про житловий фонд 
соціального призначення», постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 
року № 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» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 515)  та 
цим Положенням. 

 
3. Головою комісії є заступник селищного голови, заступником голови комісії – 

начальник служби у справах дітей селищної ради. 

 
4. До складу комісії входять представники  структурних  підрозділів селищної ради з 

питань: фінансів; дітей; освіти, молоді та спорту; містобудування, архітектури, будівництва, 
ЖКГ та інших установ і організацій. 

 
5. Комісія має право отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів 

місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій 
необхідну інформацію з питань, що належать  до її компетенції. 

 
6. Основною формою роботи комісії є засідання. Рішення про проведення засідання 

приймає голова комісії, а у разі його відсутності – заступник. 
 

7. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше  дві 
третини її складу. 
 

8. Рішення приймається простою більшістю голосів її членів та оформляється 
протоколом,  який підписується головою та всіма членами комісії. 
 

9. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним. 
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10. На засідання комісії можуть запрошуватися представники місцевих органів державної 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів, 
громадських організацій тощо. 
 

11.До повноважень комісії належить:   
формування потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з 

урахуванням умов, визначених пунктом 5  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, підготовка відповідних пропозицій з урахуванням 
граничної вартості житла, розрахованої відповідно до пунктів 12 і 14  Порядку та умов, і 
наявної проектної документації; 

формування та затвердження загального списку дітей, які перебувають на квартирному 
обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за його наявності), дати народження 
дитини, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної 
потреби в коштах, необхідних для придбання житла; 

затвердження списку дітей для виплати грошової компенсації з визначенням окремо 
щодо кожної дитини обсягу такої компенсації. До загального списку не включаються діти, 
яким було виділено грошову компенсацію для придбання житла за рахунок субвенції у 2019 
році; 

погодження щодо: 
- житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом дитячих 

будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для дітей, 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; 

проведення перевірки щодо: 
- наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування, особи з їх числа; 
- наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку; 
- документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 20 Порядку та 

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

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

передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених пунктом 5 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, протягом 30 днів з дати набрання 
чинності Порядку та умов. Рішення оформляється протоколом, який складається у двох 
примірниках, підписується всіма членами комісії та затверджується виконавчим комітетом 
Ємільчинської селищної ради (один примірник протоколу надсилається обласній 
держадміністрації). 

13. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на 
громадських засадах. 
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14. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні комісії, його організаційне 
забезпечення, оформлення протоколів здійснює секретар  комісії. 
 
 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 
 
 




