
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 

                                                 30.11.2021 № 788 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

від 23 листопада 2021 р.                   м. Запоріжжя                                 № 5 

 
Засідання регіональної комісії 
з питань формування 
пропозицій щодо розподілу 
між місцевими бюджетами 
обсягу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на проєктні, 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 

  

 
Голова – Злата НЕКРАСОВА  
Заступник голови – Антоніна МАТВЄЄВА  
Секретар – Євгенія КРИВОШЕІНА  
 
Присутні: Наталія БУРДАШ, Лілія ЄРОХОВА, Ірина КАРМАЗІНА, 

Наталія КАРМАЗІНА, Оксана СИТНИК, Ігор ШПІРНИЙ 
 

Відсутні: Олександр МІНЯЙЛО – начальник юридичного управління 
апарату облдержадміністрації, Оксана ПОНІКАРОВА – директор 
Запорізького обласного центру соціальних служб 

 
Засідання представлено більшістю членів обласної комісії (9 із              

11 осіб) і є правомочним. 
 
Порядок денний: 
 

1. Про внесення змін до регіональних загальних списків осіб у порядку 
черговості відповідно до дати включення у список громадян, які 
користуються правом позачергового отримання жилих приміщень, за віком 
від 16 до 23 років, від 23 до 35 років, які затверджено протоколом № 1 від                 
27 липня 2021 року. 
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Доповідач: начальник Служби у справах дітей облдержадміністрації 
Антоніна Матвєєва. 
 

2. Про розгляд рішень місцевих комісій щодо визначення кандидатур 
осіб із регіональних загальних списків громадян, які користуються правом 
першочергового отримання жилих приміщень, відповідно до дати взяття на 
квартирний облік та віком від 16 до 23 років, від 23 до 35 років на отримання 
житла за рахунок 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 – 
Субвенція) або виплати грошової компенсації для його придбання. 

Доповідач: начальник Служби у справах дітей облдержадміністрації 
Антоніна Матвєєва. 

 
3. Про розгляд кандидатури Ніколаєнко Вероніки Олексіївни щодо 

отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації на підставі 
рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради. 

Доповідач: начальник Служби у справах дітей облдержадміністрації 
Антоніна Матвєєва. 

 
4. Про затвердження розподілу коштів Cубвенції між бюджетами 

територіальних громад області. 
Доповідач: заступник начальника управління – начальник відділу 

бюджетування та фінансування установ і соціальних програм управління 
фінансів та надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації Наталія Бурдаш. 

 
5. Про наступну черговість кандидатур осіб із регіональних загальних 

списків громадян, які користуються правом першочергового отримання 
жилих приміщень, відповідно до дати взяття на квартирний облік та віком від 
16 до 23 років, від 23 до 35 років для отримання житла за рахунок субвенції 
або призначення грошової компенсації. 

Доповідач: головний спеціаліст відділу бюджетування та фінансування 
установ і соціальних програм управління фінансів та надання соціальних 
послуг Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, 
секретар комісії Євгенія Кривошеіна.  
 
1. СЛУХАЛИ: заступника голови регіональної комісії з питань формування 
пропозицій щодо розподілу між місцевими бюджетами обсягу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 
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будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа Антоніну Матвєєву, яка повідомила, 
що при складанні регіонального загального списку громадян, які 
користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, 
відповідно до дати взяття на квартирний облік та віком від 23 до 35 років, 
який затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 
12.08.2021 № 532, була допущена технічна помилка. У зв’язку з цим, в 
регіональному загальному списку дітей номер у черзі Остапенка Олександра 
Сергійовича (Воскресенська сільська рада) змінено з № 918 на № 952.  

Крім того, Комишуваською селищною радою надано рішення 
виконавчого комітету від 25.10.2021 № 238 щодо доповнення регіонального 
загального списку осіб у порядку черговості відповідно до дати включення у 
список громадян, які користуються правом позачергового отримання жилих 
приміщень, за віком від 16 до 23 років. Територіальною громадою 
запропоновано внести до цього списку 1 особу, а саме: Ремигу Артема 
Олександровича (№ 16). 
 Також, Гуляйпільською міською радою надано розпорядження 
міського голови від 12.11.2021 № 188 щодо доповнення регіонального 
загального списку осіб у порядку черговості відповідно до дати включення у 
список громадян, які користуються правом позачергового отримання жилих 
приміщень, за віком від 23 до 35 років. Територіальною громадою 
запропоновано внести до цього списку 1 особу, а саме: Третяк Дар’ю 
Анатоліївну (№ 925).  

Враховуючи вищевикладене, Антоніна Матвєєва, запропонувала внести 
уточнення до регіональних загальних списків осіб у порядку черговості 
відповідно до дати включення у список громадян, які користуються правом 
позачергового отримання жилих приміщень, за віком від 16 до 23 років, від 
23 до 35 років у кількості вищезазначених 2 осіб, відповідно до дати взяття 
на квартирний облік. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію доповідача взяти до відома. 

2. Затвердити регіональний загальний список осіб у порядку черговості 
відповідно до дати включення у список громадян, які користуються правом 
позачергового отримання жилих приміщень, за віком від 16 до 23 років, в 
кількості 1521 особи, з урахуванням зміни черги Остапенка Олександра 
Сергійовича з № 918 на № 952 та включення до списку Ремиги Артема 
Олександровича. 

3. Затвердити регіональний загальний список осіб у порядку черговості 
відповідно до дати включення у список громадян, які користуються правом 
позачергового отримання жилих приміщень, за віком від 23 до 35 років, в 
кількості 1010 осіб, з урахуванням включення до списку Третяк Дар’ї 
Анатоліївни. 
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Голосували по першому питанню: 
За – 9, Проти – 0, Утрималися – 0. 
 
Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: Антоніну Матвєєву, заступника голови комісії, яка 
запропонувала секретарю комісії Євгенії Кривошеіній доповісти про 
результати розгляду рішень місцевих комісій щодо визначення кандидатур 
осіб із регіональних загальних списків громадян, які користуються правом 
першочергового отримання жилих приміщень, відповідно до дати взяття на 
квартирний облік та віком від 16 до 23 років, від 23 до 35 років для 
отримання у 2021 році житла за рахунок Субвенції або грошової компенсації 
для його придбання. 

Євгенія Кривошеіна проінформувала, що із запропонованих 
регіональною комісією з питань формування пропозицій щодо розподілу між 
місцевими бюджетами обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проєктні, 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 – 
Комісія) осіб з 16 по 38 номер включно з регіонального загального списку 
громадян, які користуються правом першочергового отримання жилих 
приміщень, відповідно до дати взяття на квартирний облік та віком від 16 до 
23 років для отримання житла за рахунок Субвенції або грошової компенсації 
для його придбання не можуть бути враховані 5 осіб з різних причин, а 
саме: 

Винницький Микола Олександрович (№ 17) – згідно з рішенням 
Комунарського районного суду м. Запоріжжя у 2009 році був усиновлений 
іноземцями. Буде знятий з квартирного обліку. 

Винокурова Тетяна Миколаївна (№ 19) – особа з інвалідністю з 
дитинства ІІ групи, потребує постійного стороннього догляду, знаходиться в 
КУ «Веселівський психоневрологічний інтернат» ЗОР та не може 
представляти свої інтереси за станом здоров’я. 

Захарчук Ольга Олександрівна (№ 25) – невірно вказано рік 
народження (1998 р.н.). Згідно копії паспорту 1988 року народження. Має 
перебувати в регіональному загальному списку громадян, які користуються 
правом першочергового отримання жилих приміщень, відповідно до дати 
взяття на квартирний облік та віком від 23 до 35 років, у якому за номером 
черги не потрапляє для отримання житла за рахунок Субвенції або грошової 
компенсації для його придбання.  

Бабанін Володимир Володимирович (№ 35) – не зареєстрований на 
території Малобілозерської сільської територіальної громади (виписаний за 
рішенням суду). З’ясовано в ході спілкування з його тіткою та колишнім 
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опікуном, що після досягнення Бабаніним В.В. 18-ти річного віку вони 
втратили з ним будь-який зв'язок і місце його перебування невідоме. 

П’янкова Вікторія Олександрівна (№ 38) – отримала у 2020 році 
грошову компенсацію за рахунок Субвенції та 16.03.2021 придбала житло. 

З цього списку 17 осіб підтверджено рішеннями місцевих комісій для 
отримання грошової компенсації для придбання житла за рахунок Субвенції, 
а саме: 

Ремига Валерія Андріївна (№ 16); 
Яріш Євген Олексійович (№ 18); 
Рєкова Аліна Віталіївна (№ 20); 
Накорякова Еллада Олегівна (№ 21); 
Натачеєва Валентина Сергіївна (№ 22); 
Шкрум Тетяна Денисівна (№ 23); 
Бабошина Олександра Олександрівна (№ 24); 
Ковальський Валерій Едуардович (№ 26); 
Кучерук Олексій Олегович (№ 27); 
Кучерук Наталія Олегівна (№ 28); 
Аміт Русаліна Романівна (№ 29); 
Іванісова (Петренко) Ганна Андріївна (№30); 
Громова Ангеліна В’ячеславівна (№ 31); 
Мартін Петро Олександрович (№ 32); 
Прищепо Світлана Олександрівна (№ 33); 
Коренєв Олександр Миколайович (№ 34); 
Постольнік Олександра Сергіївна (№ 35). 
Крім того, під час опрацювання кандидатури Коренєва Олександра 

Миколайовича для отримання грошової компенсації для придбання житла за 
рахунок Субвенції місцевою комісією з’ясовано, що дана особа відповідно до 
наданої виписки з акта огляду медико – соціальної експертної комісії має 
інвалідність (ІІІ група по зору).  

Отже, Євгенія Кривошеіна запропонувала доповнити інформацію по 
Коренєву Олександру Миколайовичу в регіональному загальному списку 
громадян, які користуються правом першочергового одержання жилих 
приміщень, відповідно до дати взяття на квартирний облік та віком від 16 до 
23 років наявністю інвалідності. 

Із запропонованих Комісією осіб з 16 по 37 номер включно із 
регіонального загального списку громадян, які користуються правом 
першочергового отримання жилих приміщень, відповідно до дати взяття на 
квартирний облік та віком від 23 до 35 років для отримання житла за рахунок 
Субвенції або грошової компенсації для його придбання не можуть бути 
враховані 9 осіб з різних причин, а саме: 

Козенко Ігор Анатолійович (№ 16) – знято з квартирного обліку 
рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради від 28.10.2021 
№ 216, у зв’язку із смертю. 
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Мурашко Денис Олексійович (№ 24) – написав заяву про відмову від 
отримання житла за рахунок Субвенції або грошової компенсації на його 
придбання. 

Брагінець Любов Сергіївна (№ 26) – написала заяву про відмову від 
отримання житла за рахунок Субвенції або грошової компенсації на його 
придбання. 

Карпов Андрій Іванович (№ 27) – неможливо встановити місце 
перебування особи. За місцем останньої реєстрації не мешкає, на цей час 
місцевою владою проводяться заходи щодо з’ясування його фактичного 
місця знаходження. 

Лагода Олександр Віталійович (№ 28) – неможливо встановити місце 
перебування особи. За попередніми даними служби у справах дітей 
Токмацької міської ради з’ясовано, що він знаходиться в місцях позбавлення 
волі. Для уточнення інформації було зроблено відповідний запит.  

Ястребов Денис Олександрович (№ 31) – неможливо встановити місце 
перебування особи. До Водянської сільської ради з заявою про придбання 
житла або грошової компенсації не звернувся, за зареєстрованою адресою не 
проживає. 

Булдименко Максим Вікторович (№ 32) – неможливо встановити місце 
перебування особи. Зі слів брата виїхав в інше місто, адресу йому не 
повідомив, до Водянської сільської ради з заявою про придбання житла або 
грошової компенсації не звернувся. 

Хижняк Марина Олександрівна (№ 35) – неможливо встановити місце 
перебування особи. До Водянської сільської ради з заявою про придбання 
житла або грошової компенсації не звернулася, за зареєстрованою адресою 
не проживає. 

Шумак Денис Романович (№ 36) – неможливо встановити місце 
перебування особи. Зі слів бабусі перебуває за кордоном, до виконавчого 
комітету Водянської сільської ОТГ з заявою про придбання житла або 
грошової компенсації не звернувся. 

Крім того, під час опрацювання кандидатур Гури Ксенії Володимирівни 
та Назарова Яна Євгеновича для отримання грошової компенсації для 
придбання житла за рахунок Субвенції місцевою комісією з’ясовано, що ці 
особи мають заборгованість по кредитах та за опалення. Однак, вони 
зобов’язалися звернутися до місцевого центру з надання безоплатної 
правової юридичної допомоги з метою скасування заборгованості або її 
реструктуризації. 

Тому, з цього списку 13 осіб підтверджено рішеннями місцевих 
комісій для отримання грошової компенсації для придбання житла за 
рахунок Субвенції, а саме: 

Кременчутський Дмитро Олександрович (№ 17); 
Борисов Дмитро Сергійович (№ 18); 
Твердохліб Тетяна Володимирівна (№ 19); 
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Полянська (Довгопят) Юлія Вікторівна (№ 20); 
Щепотіна Ольга Миколаївна (№ 21); 
Жигулін Віктор Володимирович (№ 22); 
Гура Ксенія Володимирівна (№ 23); 
Назаров Ян Євгенович (№ 25); 
Ноймалюк Тетяна Юріївна (№ 29); 
Піскоха Іван Васильович (№ 30); 
Чеботарьов Євген Костянтинович (№ 33); 
Дем’янець Юлія Валеріївна (№ 34); 
Гурський Вадим Петрович (№ 37). 
Крім того, під час опрацювання кандидатури Гури Ксенії 

Володимирівни для отримання грошової компенсації для придбання житла за 
рахунок Субвенції місцевою комісією з’ясовано, що дана особа має 
інвалідність.  

Отже, Євгенія Кривошеіна запропонувала доповнити інформацію по 
Гурі Ксенії Володимирівни в регіональному загальному списку громадян, які 
користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, 
відповідно до дати взяття на квартирний облік та віком від 23 до 35 років 
наявністю інвалідності. 

Також, під час опрацювання кандидатури Кременчутського Дмитра 
Олександровича для отримання грошової компенсації для придбання житла 
за рахунок Субвенції місцевою комісією з’ясовано, що у нього з 2017 року по 
2019 рік була наявна інвалідність. На даний час він отримав електронне 
направлення до медичного закладу для обстеження та в подальшому 
поновлення групи інвалідності (орієнтована дата отримання довідки МСЕК у 
кінці листопада). 

Тому, Євгенія Кривошеіна запропонувала виділити грошову 
компенсацію для придбання житла Кременчутському Дмитру 
Олександровичу з урахуванням додаткових 10 кв.м. жилої площі для особи з 
інвалідністю. Однак, рекомендувати Токмацькій міській раді перерахувати 
грошову компенсацію в повному обсязі (з урахуванням додаткових метрів) 
тільки після підтвердження цією особою інвалідності.  

Ще секретар комісії зазначила, що місцевою комісією Токмацької 
міської ради доопрацьовано питання отримання житла за рахунок Субвенції 
або грошової компенсації для його придбання Бордуновим Віктором 
Геннадійовичем (№ 1) та Донцовим Віктором Васильовичем (№ 11). 

Бордунова Віктора Геннадійовича знято з квартирного обліку рішенням 
виконавчого комітету Токмацької міської ради від 28.10.2021 № 216, тому він 
не може отримати  житло за рахунок Субвенції або грошову компенсацію для 
його придбання. 

Що стосується Донцова Віктора Васильовича, то рішенням місцевої 
комісії підтверджено його право на отримання грошової компенсації для 
придбання житла за рахунок Субвенції. 
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Крім того, місцевою комісією було з’ясовано, що Ткаченко Юлія 
Владиславівна (№ 3), якій було виділено грошову компенсацію за рахунок 
Субвенції для придбання житла (розпорядження голови 
облдержадміністрації від 23.10.2021 № 704), перебуває у шлюбі і змінила 
прізвище на Клименко. У неї та її чоловіка у володінні перебуває 2 об’єкта 
нерухомого майна. На підставі цього та згідно рішення виконавчого комітету 
Токмацької міської ради від 28.10.2021 № 216 «Про зняття з квартирного 
обліку» особу з числа дітей позбавлених батьківського піклування Ткаченко 
(Клименко) Юлію Владиславівну було знято з квартирного обліку. 

Також, до місцевої комісії надійшла заява від Мартиненка Тимофія 
Романовича (№ 7), якому було виділено грошову компенсацію за рахунок 
Субвенції для придбання житла (розпорядження голови 
облдержадміністрації від 23.10.2021 № 704), про відмову від отримання у 
2021 році грошової компенсації за рахунок Субвенції для придбання житла, у 
зв’язку із залишенням країни на тривалий час. 

Тому, Євгенія Кривошеіна запропонувала здійснити перерозподіл 
виділених коштів Субвенції Ткаченко (Клименко) Юлії Владиславівні та 
Мартиненку Тимофію Романовичу для придбання житла за рахунок грошової 
компенсації Донцовим Віктором Васильовичем (№11) та Борисовим 
Дмитром Сергійовичем (№18) відповідно. 

Ще секретар комісії зазначила, що місцевою комісією Токмацької 
міської ради додатково надана інформація про наявну інвалідність у 
Белінської Яни Валеріївни, особи із регіонального загального списку 
громадян, які користуються правом першочергового отримання жилих 
приміщень, відповідно до дати взяття на квартирний облік та віком старше           
35 років (№12), якій було виділено грошову компенсацію за рахунок 
Субвенції для придбання житла (розпорядження голови 
облдержадміністрації від 23.10.2021 № 704). Довідка до акту медико-
соціальної експертної комісії серія 12 ААВ № 394792 видана 08.11.2021. 
 Тому, Євгенія Кривошеіна запропонувала виділити Белінській Яні 
Валеріївні кошти Субвенції на додаткові 10 кв.м. жилої площі для особи з 
інвалідністю. 

ВИСТУПИЛИ: Антоніна Матвєєва, яка повідомила, що на розгляд комісії 
відповідно до п. 5 розпорядження голови облдержадміністрації від 12.08.2021 
№ 532, яким затверджено протокол засідання регіональної комісії з питань 
формування пропозицій щодо розподілу між місцевими бюджетами обсягу 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, 
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 від 27.07.2021 № 1, 
Мелітопольською міською радою надано регіональній комісії пакет 
документів, зазначених у підпункті 1 п.11 Порядку та умов надання субвенції 
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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 травня 2021 року № 615 (далі – Порядок та умови). 

Відповідно до наданих документів, це дві квартири розташовані на 
другому та третьому поверсі триповерхового будинку за адресою                             
м. Мелітополь, вул. Ломоносова, буд.160, кв. 11 та 12, загальною площею 
житла 266,8 кв.м. та 269,1 кв.м. відповідно, придатні для проживання, 
забезпечені всіма видами послуг комунального благоустрою. 

У шаговій доступності від житлового будинку розташовано                              
3 загальноосвітні заклади, 3 заклади дошкільної освіти, дитячо-юнацька 
спортивна школа, музична школа, бібліотека, заклади позашкільної освіти, 
що дає можливість забезпечити дітям належні умови проживання та 
всебічного розвитку. 

Вартість квартири, розташованої за адресою м. Мелітополь,                           
вул. Ломоносова, буд.160, кв. 12, складає 4 453 000 гривень, а вартість 
квартири, розташованої за адресою м. Мелітополь, вул. Ломоносова, буд.160, 
кв. 11 – 4 449 500 гривень. 

Вартість придбання житла для дитячих будинків сімейного типу не 
перевищує граничну вартість, обчислену відповідно до пункту 12 Порядку та 
умов. 

Однак, Євгенія Кривошеіна зазначила, що абзацем 1 пункту 6 Порядку 
та умов визначено, у разі коли загальна площа житла для дитячих будинків 
сімейного типу, придбаного або збудованого за рахунок субвенції, 
перевищує 262 кв.м. (без урахування додаткових 10 кв.м. на кожну дитину з 
інвалідністю), витрати, пов’язані з перевищенням зазначених норм 
здійснюються за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не 
заборонених законодавством, без урахування умов співфінансування, 
визначених пунктом 14 цих Порядку та умов.  

Враховуючи умови співфінансування не менше ніж 20% за рахунок 
коштів місцевого бюджету сума коштів державного бюджету для 
придбання квартири, розташованої за адресою м. Мелітополь,                              
вул. Ломоносова, буд.160, кв. 12, складатиме: 

4 453 000 гривень/269,1 кв.м.*262 кв.м.*80%=3 468 418,9 гривень. 
А сума коштів державного бюджету для придбання квартири, 

розташованої за адресою м. Мелітополь, вул. Ломоносова, буд.160, кв. 11, 
складатиме: 

4 449 500 гривень/266,8 кв.м.*262 кв.м.*80%=3 495 562,1 гривні. 
Зважаючи на вищезазначене, Євгенія Кривошеіна запропонувала 

виділити Мелітопольській міській раді кошти Субвенції на придбання житла 
для дитячих будинків сімейного типу в сумі 3 468 418,9 гривень та 
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3 495 562,1 гривні відповідно.  
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію доповідачів взяти до відома. 

2. Не виділяти коштів Субвенції для придбання житла або виплати 
грошової компенсації для його придбання у 2021 році 17 особам, відсутність 
яких підтверджена документально, а саме: рішеннями місцевих комісій, 
довідками, рекомендованими листами та іншими документами, залишивши їх 
на наступний рік у регіональних загальних списках громадян, які 
користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, 
відповідно до дати взяття на квартирний облік та віком від 16 до 23 років, від 
23 до 35 років (додаток 1). 

3. Виділити кошти Субвенції для виплати грошової компенсації на 
придбання житла 32 особами, право на отримання якої підтверджено 
рішеннями місцевих комісій (додаток 2). 

4. Перерозподілити виділені кошти Субвенції Ткаченко (Клименко) 
Юлії Владиславівні та Мартиненку Тимофію Романовичу для придбання 
житла за рахунок грошової компенсації Донцовим Віктором Васильовичем та 
Борисовим Дмитром Сергійовичем відповідно. 

5. Виділити додаткові кошти Субвенції для виплати грошової 
компенсації Белінській Яні Валеріївні на придбання житла на додаткові                 
10 кв.м. жилої площі для особи з інвалідністю.  

6. Виділити кошти Субвенції Мелітопольській міській раді на 
придбання житла для дитячих будинків сімейного типу у м. Мелітополь 
розташованих за адресою: 

вул. Ломоносова, буд. 160, кв. 12 в сумі 3 468 418,9 гривень;  
вул. Ломоносова, буд. 160, кв. 11 в сумі 3 495 562,1 гривні. 
 
Голосували по другому питанню: 
За – 9, Проти – 0, Утрималися – 0. 
 
Рішення прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ: Антоніну Матвєєву, яка повідомила, що відповідно до пункту 
13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській PCP, затверджених постановою 
Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року № 470 (далі – 
Правила), на квартирний облік беруться громадяни, які потребують 
поліпшення житлових умов, зокрема забезпечені жилою площею нижче за 
рівень, що визначається виконавчими комітетами обласних, Київської і 
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Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з радами 
профспілок. 

За інформацією місцевої комісії Бердянської міської ради Ніколаєнко 
Вероніка Олексіївна, особа з регіонального загального списку громадян, які 
користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, 
відповідно до дати взяття на квартирний облік та віком від 23 до 35 років            
(№ 5) має у власності кімнату в гуртожитку загальною площею 16,8 кв.м., 
житловою - 14 кв.м. 

У Правилах визначено, що громадяни знімаються з квартирного обліку 
у випадках поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для 
надання іншого жилого приміщення. Таким чином, Ніколаєнко В.О. втрачено 
підстави для перебування на квартирному обліку та право на отримання 
грошової компенсації у розмірі 70 % граничної вартості житла з державного 
бюджету для отримання житлового приміщення. 

Зняття з квартирного обліку та виключення із списків осіб, які 
користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, 
провадиться органами, які винесли або затвердили рішення про взяття 
громадянина на облік. 

Зважаючи на вищезазначене, Антоніна Матвєєва запропонувала не 
виділяти Ніколаєнко Вероніці Олексіївні грошової компенсації для 
придбання житла за рахунок Субвенції.  
 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію доповідача взяти до відома. 

2. Не виділяти коштів Субвенції Ніколаєнко Вероніці Олексіївні для 
придбання житла або виплати грошової компенсації для його придбання у 
2021 році.  

 
Голосували по третьому питанню: 
За – 9, Проти – 0, Утрималися – 0. 
 
Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: Наталію Бурдаш, яка повідомила про пропозиції щодо 
розподілу коштів Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
грошову компенсацію для придбання житла у 2021 році в порядку черговості 
згідно з регіональними загальними списками громадян, які користуються 
правом першочергового отримання жилих приміщень, відповідно до дати 
взяття на квартирний облік та віком від 16 до 23 років, від 23 до 35 років. 

Під час прийняття рішення про розподіл коштів субвенції на 
призначення грошової компенсації обласна комісія врахувала такі 
нормативи: у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового 
фонду – 31кв.м загальної площі, з яких жила площа на дитину повинна бути 
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не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею у 
відповідному населеному пункті; додатково 10 кв.м жилої площі на кожну 
дитину з інвалідністю, особу з їх числа.  

Вартість 1 кв.м загальної площі житла в населеному пункті за місцем 
перебування дитини на квартирному обліку обчислюється відповідно до 
наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 10.09.2021    
№ 230 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за 
регіонами України», де визначено вартість 1 кв.м загальної площі квартир, 
будинку для Запорізької області в сумі 14 072 гривні з урахуванням 
збільшення вартості на відповідний коефіцієнт, а саме: 

м. Запоріжжя: для осіб з числа дітей-сиріт – 654 348 гривень, для осіб з 
числа дітей-сиріт з інвалідністю – 865 428 гривень; 

м. Бердянськ та м. Мелітополь: для осіб з числа дітей-сиріт –                 
545 290 гривень, для осіб з числа дітей-сиріт з інвалідністю –                         
721 190 гривень; 

м. Енергодар, м. Токмак сільські та селищні ради: для осіб з числа 
дітей-сиріт – 436 232 гривні, для осіб з числа дітей-сиріт з інвалідністю – 
576 952 гривні. 

Виплата грошової компенсації для придбання житла особам до 
досягнення ними 23-річного віку здійснюється за рахунок державного 
бюджету в розмірі 100 відсотків граничної вартості житла. 

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 за 
рахунок державного бюджету. 

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. 

Особи, які досягли 35-річного віку протягом поточного бюджетного 
року, мають право на грошову компенсацію граничної вартості житла у 
розмірі 70 відсотків граничної вартості житла. 

При визначенні суми грошової компенсації застосовується такий 
порядок заокруглення: у разі, коли сума грошової компенсації, визначена у 
гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, а від 0,5 і вище 
заокруглюються до однієї гривні.  

Крім того, Наталія Бурдаш повідомила про лист Широківської 
сільської ради від 22.11.2021 № 01-48/3694 щодо залишку невикористаних у 
2021 році коштів Субвенції виділених на нове будівництво приміщення для 
розміщення малого групового будинку в с. Широке в сумі 7 352 809 гривень. 
З метою раціонального використання бюджетних коштів вона запропонувала 
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здійснити перерозподіл цих коштів за напрямом придбання житла або 
виплату грошової компенсації для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію доповідача взяти до відома. 

2. Розподілити кошти Субвенції між бюджетами територіальних громад 
області відповідно до наданих Департаментом соціального захисту населення 
облдержадміністрації пропозицій (додаток 3).  

3. Схвалити перерозподіл коштів Субвенції, виділених на нове 
будівництво приміщення для розміщення малого групового будинку в                          
с. Широке в сумі 7 352 809 гривень за напрямом придбання житла або 
виплату грошової компенсації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа. 

 
Голосували по четвертому питанню: 
За – 9, Проти – 0, Утрималися – 0. 
 
Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: Євгенію Кривошеіну, яка повідомила, що із передбаченої в 
обласному бюджеті на 2021 рік Субвенції на придбання житла або виплату 
відповідної компенсації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа не розподіленими залишається 7 969 473 гривні. 

На підставі сформованих регіональних загальних списків громадян, які 
користуються правом першочергового отримання жилих приміщень, 
відповідно до дати взяття на квартирний облік вона запропонувала схвалити 
наступну чергу для проведення місцевими комісіями подальшої роботи щодо 
можливості отримання особою житла за рахунок Субвенції або грошової 
компенсації, відповідно до 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» (далі – Постанова):  

особи віком від 16 до 23 років – з 39 по 47 номер включно; 
особи віком від 23 до 35 років – з 38 по 50 номер включно. 
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію доповідачів взяти до відома. 

2. Схвалити: 

1) чергу із регіонального загального списку громадян, які користуються 
правом першочергового отримання жилих приміщень, відповідно до дати 
взяття на квартирний облік та віком від 16 до 23 років, з 39 по 47 номер 
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включно для проведення місцевими комісіями подальшої роботи щодо 
можливості отримання особою житла за рахунок Субвенції або грошової 
компенсації, відповідно до Постанови; 

2) чергу із регіонального загального списку громадян, які користуються 
правом першочергового отримання жилих приміщень, відповідно до дати 
взяття на квартирний облік та віком від 23 до 35 років, з 38 по 50 номер 
включно для проведення місцевими комісіями подальшої роботи щодо 
можливості отримання особою житла за рахунок Субвенції або грошової 
компенсації, відповідно до Постанови. 

3. Комишуваській селищній територіальній громаді до 05.12.2021 
провести роботу щодо можливості отримання Ремигою Артемом 
Олександровичем житла за рахунок Субвенції або грошової компенсації, 
відповідно до Постанови  

 
Голосували по п’ятому питанню: 
За – 9, Проти – 0, Утрималися – 0. 
 
Рішення прийнято. 
 
За результатами засідання регіональної комісії доручити секретарю 

Комісії підготувати проєкт розпорядження голови облдержадміністрації про 
затвердження протоколу № 5. 

_______________________________ 
 
 

Голова  Злата НЕКРАСОВА 
   
   
Заступник голови комісії  Антоніна МАТВЄЄВА 
   
   
Секретар   Євгенія КРИВОШЕІНА 
   
   
Члени комісії   
   
   
Заступник начальника 
управління – начальник 
відділу бюджетування та 
фінансування установ і 
соціальних програм 
управління фінансів та 
надання соціальних послуг 
Департаменту соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Наталія БУРДАШ 
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Заступник начальника 
управління – начальник 
відділу адресного надання 
пільг та субсидій управління 
соціальних гарантій, 
державної соціальної 
допомоги Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Лілія ЄРОХОВА 

   
Заступник начальника 
управління – начальник 
відділу житлової політики та 
благоустрою управління 
експлуатації житлового фонду 
та системи життєзабезпечення 
Департаменту житлово-
комунального господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ірина КАРМАЗІНА 

   
Заступник начальника 
Управління – начальник 
відділу планування та 
забудови населених пунктів 
Управління містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації 
 

  
 
 
 
 
 
Наталія КАРМАЗІНА 
 

   
   
Начальник відділу фінансів 
освіти та соціального захисту 
населення Департаменту 
фінансів облдержадміністрації 
 

  
 
 
Оксана СИТНИК 

   
Начальник відділу 
позашкільної, спеціальної та 
вищої освіти управління 
дошкільної, загальної 
середньої, позашкільної, 
професійної та вищої освіти 
Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

  
 
 
 
 
 
Ігор ШПІРНИЙ 
 

_______________________________ 
 


