
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 

                                             13.12.2021 № 821  
 
 

ПРОТОКОЛ 
 
від 13 грудня 2021 р.                   м. Запоріжжя                                 № 7 

 
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, Олександр МІНЯЙЛО, Оксана 
ПОНІКАРОВА, Оксана СИТНИК, Ігор ШПІРНИЙ 

 
Засідання представлено всіма членів обласної комісії (11 із 11 осіб) і є 

правомочним. 
 
Порядок денний: 
 

1. Про розгляд протоколу місцевої комісії по вирішенню деяких питань 
щодо забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків Токмацької 
міської ради. 

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. 
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2. Про визначення наступних кандидатур осіб 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 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: 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. 

 
3. 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. 

 
1. СЛУХАЛИ: секретаря 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 (далі – Комісія) Євгенію Кривошеіну, яка повідомила, що за 
інформацією місцевої комісії Токмацької міської ради Твердохліб Тетяна 
Володимирівна, особа 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 (№ 19), якій було 
виділено грошову компенсацію за рахунок Субвенції для придбання житла 
(розпорядження голови облдержадміністрації від 30.11.2021 № 788), до комісії з 
заявою про виплату їй грошової компенсації не звернулась. Рекомендований 
лист було повернуто з позначкою, що адресат відсутній за вказаною адресою. 

Тому, за місцем її реєстрації було здійснено виїзд, в результаті якого 
встановлено, що Твердохліб Т.В. там не проживає, її перебування (проживання) 
невідомо.  

В телефонній розмові з нею (з мобільного телефону сусіда) з’ясовано, що 
на цей час вона знаходиться в лікарні, приїхати до м. Токмак для оформлення 
документів на отримання грошової компенсації не може, тому відмовляється 
від неї. Про свої місце перебування та проживання відмовилася повідомити.  
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На підставі вищезазначеного місцевою комісією запропоновано залишити 
Твердохліб Тетяну Володимирівну кандидатом на придбання житла за рахунок 
Субвенції або отримання грошової компенсації для його придбання у 2022 році.  

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію доповідача взяти до відома. 

2. Схвалити перерозподіл коштів Субвенції, виділених Твердохліб Тетяні 
Володимирівні, для придбання житла за рахунок грошової компенсації 
наступній у порядку черговості особі 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. 

 
Голосували по першому питанню: 
За – 11, Проти – 0, Утрималися – 0. 
 
Рішення прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: голову регіональної комісії Злату Некрасову, яка повідомила, що 
сьогодні прогнозовано проводиться заключне засідання Комісії з питань 
розподілу у 2021 році коштів Субвенції. За підсумками попередніх засідань із 
коштів, виділених Запорізькій області на 2021 рік, в сумі                           
47 966,5 тис. гривень вже розподілено 47 206,3 тис. гривень на: 

нове будівництво для розміщення малого групового будинку на території 
Широківської територіальної громади 10 400 тис. гривень (загальна вартість 
всього будівництва – 17 752,8 тис. гривень); 

придбання житла для двох дитячих будинків сімейного типу 
Мелітопольською міською радою – 6 964 тис. гривень; 

придбання житла для дитячого будинку сімейного типу Запорізькою 
міською радою – 3 912,2 тис. гривень; 

виплату грошової компенсації для придбання житла дітьми-сиротами та 
дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами з їх числа (68 осіб, з 
них віком від 16 до 23 років – 34 особи, від 23 до 35 років – 30 осіб, старше              
35 років – 4 особи) – 25 930,1 тис. гривень. 

Нерозподіленими на виплату грошової компенсації для придбання житла 
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами з 
їх числа залишається 760,2 тис. гривень.  

Сьогодні ми розглянемо наступні кандидатури, які були визначені на 
попередньому засідання комісії і з якими вже органи місцевого самоврядування 
відпрацювали питання щодо отримання ними субвенції (грошової компенсації) 
на придбання житла. 
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ВИСТУПИЛИ: Євгенія Кривошеіна, секретар комісії, яка повідомила, що із 
запропонованих Комісією осіб з 57 по 60 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 може бути врахована жодна з 
них з різних причин, а саме: 

Винокуров Ігор Григорович (№ 57) – неможливо встановити місце 
перебування особи. За місцем останньої реєстрації не мешкає. 

Подсребньова Альона Володимирівна (№ 58) – в ході спілкування з її 
братом встановлено, що вона знаходиться за кордоном (Польща), повернутись 
до країни найближчим часом не зможе. 

Вітер Віталій Володимирович (№ 59) – до Комишуваської селищної ради 
з заявою не звернувся, у зв’язку з відсутністю документів, що підтверджують 
особу. 

Кагітіна Анастасія Віталіївна (№ 60) – згідно з рішенням Заводського 
районного суду м. Запоріжжя у 2010 році була усиновлена іноземцями. Буде 
знята з квартирного обліку. 

Крім того, відповідно до листа служби у справах дітей Водянської 
сільської ради від 09.12.2021 № 01-12/48 неможливо встановити місце 
перебування Хорошевої Тетяни Олегівни (№ 61). 

Згідно з інформацією, отриманою від служби у справах дітей 
Мелітопольської міської ради (лист від 09.12.2021 № 01-28/2915-05), в ході 
перевірки місця реєстрації Сокольникової (Ніколенко) Ірини Валеріївни             
(№ 63) та співбесіди з сусідами встановлено, що після смерті чоловіка вона за 
даною адресою не проживає. Місце знаходження не відоме. Серед померлих не 
значиться. 

Разом з цим, Водянською сільською радою знайдено з цього списку 
Бараховича Миколу В’ячеславовича (№ 38), якого раніше не могли розшукати.  

За інформацією служби у справах дітей Бердянської міської ради 
знайдено та встановлено зв'язок з Шакірзяновою Світланою Володимирівною 
(№ 62). 

Також, відповідно до листа служби у справах дітей Токмацької міської 
ради від 09.12.2021 № 01-18/576 Очеретько Ольга Юріївна (№ 64), особа з 
цього списку, на цей час перебуває за кордоном (Польща). Однак, в 
телефонному режимі вона підтвердила повернення до м. Токмак не пізніше 
15.12.2021. Очеретько О.Ю. має відповідний пакет документів, відразу після 
повернення звернеться з відповідною заявою до місцевої комісії та зможе 
відкрити спеціальний рахунок для перерахування коштів Субвенції. 

Виходячи з вищезазначеного, секретар комісії повідомила, що черговість 
списку збережено, коштів Субвенції достатньо для виплати цим трьом особам 
грошової компенсації для придбання житла.  
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Тому, Євгенія Кривошеіна запропонувала членам комісії залишити в черзі 
на наступний рік незнайдених 6 осіб та виділити кошти Субвенції 3 особам, 
зв'язок з якими встановлено місцевими комісіями. 

Разом з тим, вона запропонувала здійснити перерозподіл виділених 
коштів Субвенції Твердохліб Тетяні Володимирівні для придбання житла за 
рахунок грошової компенсації Очеретько Ольгою Юріївною (№ 64). 
 
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 6 особам, відсутність 
яких підтверджена документально, залишивши їх на наступний рік у 
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 (додаток 1). 

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

4. Перерозподілити виділені кошти Твердохліб Тетяні Володимирівні для 
придбання житла за рахунок грошової компенсації Очеретько Ольгою 
Юріївною. 

 
Голосували по другому питанню: 
За – 11, Проти – 0, Утрималися – 0. 
 
Рішення прийнято. 
 

3. 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 
регіональним загальним списком громадян, які користуються правом 
першочергового отримання жилих приміщень, відповідно до дати взяття на 
квартирний облік та віком 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 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 
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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.  
 
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).  

 
Голосували по третьому питанню: 
За – 11, Проти – 0, Утрималися – 0. 
 
Рішення прийнято. 
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Продовження додатка 

За результатами засідання регіональної комісії доручити секретарю 
Комісії підготувати проєкт розпорядження голови облдержадміністрації про 
затвердження протоколу № 7. 

_______________________________ 
 
 

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 
 

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

  
 
 
 
 
 
Наталія КАРМАЗІНА 
 

   
   
Начальник юридичного 
управління апарату 
облдержадміністрації 

  
 
Олександр МІНЯЙЛО 

   
   
Директор Запорізького 
обласного центру соціальних 
служб 

  
 
Оксана ПОНІКАРОВА 

   
   
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 
 

_______________________________ 
 


