
 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання місцевої комісії з питань формування пропозицій щодо потреби розподілу коштів 

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  

 

від 14.07.2021 року                                                                         м. Бурштин 

                                                                                                       

ПРИСУТНІ:  

 

Андрієшин 
Василь Михайлович 

-Бурштинський міський голова, голова комісії 

Чуйко 
Володимир Тарасович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, заступник голови комісії 

Кравець 
Ольга Миколаївна  

- головний спеціаліст служби у справах дітей, секретар 

комісії 

 

Члени комісії: 

Бандура  
Ірина Ігорівна 

- завідувач сектору житлово–комунального 

господарства та обліку комунального майна 

Михайлишин 
Марія Ярославівна 

- начальник юридичного відділу  

Петровська 
Ольга Іванівна  

- нальник фінансового відділу  

Томин 
Іванна Степанівна 

- начальник відділу освіти і науки  

                                                 

Порядок денний: 
 

1. Про формування потреби в субвенції за напрямами. 

2. Про формування та затвердження списку осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених  

батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку в списку осіб, які 

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень.  

3. Про затвердження списку дітей для придбання житла у прийнятих в експлуатацію 

житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для 

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

інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов.  

 

Розгляд: 

 

1. Про формування потреби в субвенції за напрямами. 

Слухали: голову місцевої комісії, міського голову Андрієшина Василя Михайловича, 

який ознайомив присутніх з постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 202 року 

№ 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» та рішенням  виконавчого 

комітету міської ради від 13.07.2021 № 127  «Про створення місцевої комісії з питань 

формування пропозицій щодо потреби розподілу коштів 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, затвердження її складу та положення», яким 

затверджено її склад та Положення. Про напрями спрямування субвенції з державного 

бюджету місцевому бюджету 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».  

Виступив: заступник голови місцевої комісії, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Чуйко Володимир Тарасович, який ознайомив 

присутніх з: 

- Порядком та Умовами надання субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 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; 

- Порядком підтримки малих групових будинків; 

- Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 

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

Запропонував відповідно до повноважень комісії сформувати потребу субвенції за 

напрямом:  

- придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків 

сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що перебувають 

на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.  

Голова місцевої комісії, міський голова Андрієшин Василь Михайлович, поставив на 

голосування питання щодо формування потреби в субвенції за напрямом придбання житла у 

прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, 

соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб 

з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов.  

Голосували: 

„ за ” –  7  ,  

„ проти ” –  0 , 

„ утримались ” – 0 

Вирішили: Сформувати потребу в субвенції за напрямом придбання житла у прийнятих 

в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, 

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

дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов.  

2. Про формування та затвердження списку осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених   

батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку в списку осіб, які 

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень.  

Слухали: голову місцевої комісії, міського голову Андрієшина Василя 

Михайловича, про розгляд списку осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на квартирному обліку в списку осіб, які користуються правом 

позачергового одержання жилих приміщень. 

Слухали: секретаря місцевої комісії, головного спеціаліста служби у справах дітей 

Кравець Ольгу Миколаївну, яка ознайомила присутніх з списком осіб з числа дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку в 

списку осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень отримання 

житла станом на 14.07.2021 року, а саме: Щербан Степан Миколайович, Гречух Роман 

Миколайович.  

Виступила: член місцевої комісії, начальник юридичного відділу Михайлишин 

Марія Ярославівна, яка надала пропозицію щодо затвердження списку осіб з числа дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку в 

списку осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, в цілому.  



  

Голова місцевої комісії, міський голова Андрієшин Василь Михайлович, 

поставила на голосування питання щодо формування та затвердження списку осіб з числа 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному 

обліку в списку осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, 

відповідно до нижченаведеної таблиці. 

 

 
№ ПІБ 

 

Дата 

народ

женн

я 

 

Підстава 

для 

включен

ня 

список 

Дата взяття на 

квартирний 

облік 

Наяв

ність 

інвалі

дност

і 

Приміт

ка 

1 Щербан 

Степан 

Миколайов

ич  

 особа з 

числа 

дітей 

позбавле

них 

батьківс

ького 

піклуван

ня 

Перебуває на 

квартирному 

обліку з 

01.01.2002 року 

- Житло 

не 

придат

не для 

прожив

ання 

2 Гречух 

Роман 

Миколайов

ич  

 особа, з 

числа 

дітей 

позбавле

них 

батьківс

ького 

піклуван

ня 

Перебуває на 

квартирному 

обліку з 

01.01.2003 року 

- Житло 

не 

придат

не для 

прожив

ання 

 

Голосували: 

„ за ” –  7  ,  

„ проти ” –  0 , 

„ утримались ” – 0 

Вирішили: Сформувати та затвердити список осіб з числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку в списку осіб, 

які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, відповідно до 

нижченаведеної таблиці. 

 
№ ПІБ 

 

Дата 

народ

женн

я 

 

Підстава 

для 

включен

ня 

список 

Дата взяття на 

квартирний 

облік 

Наяв

ність 

інвалі

дност

і 

Приміт

ка 

1 Щербан 

Степан 

Миколайов

ич  

 особа з 

числа 

дітей 

позбавле

них 

батьківс

ького 

піклуван

ня 

Перебуває на 

квартирному 

обліку з 

01.01.2002 року 

- Житло 

не 

придат

не для 

прожив

ання 



  
2 Гречух 

Роман 

Миколайов

ич  

 особа, з 

числа 

дітей 

позбавле

них 

батьківс

ького 

піклуван

ня 

Перебуває на 

квартирному 

обліку з 

01.01.2003 року 

- Житло 

не 

придат

не для 

прожив

ання 

 

3. Про затвердження списку дітей для придбання житла у прийнятих в експлуатацію 

житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для 

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

інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов.  

Слухали: голову місцевої комісії, міського голову Андрієшина Василя Михайловича,  

про загальну орієнтовну потребу в коштах. 

Виступила: секретар місцевої комісії, головний спеціаліст служби у справах дітей 

Кравець Ольга Миколаївна, яка повідомила, що відповідно до Наказу Міністерства 

розвитку громад та територій України від 20.05.2021 №119 опосередкована вартість житла на 

території Івано-Франківської області становить 12 623 грн. (вартість (гривень) 1 кв. метра 

загальної площі житла для населеного пункту), та відповідно до формули затвердженої 

постановою 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», обсяг грошової компенсації (ОГК) для однієї 

особи становить 391 313 грн.  

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. 

Відповідно, загальна сума потреби для 2 осіб становить 782 626,00 грн., а саме:  

1. Щербан Степан Миколайович – 391 313,00 грн. 

2. Гречух Роман Миколайович – 391 313,00 грн  

Голова місцевої комісії, міський голова Андрієшин Василь Михайлович, поставив на 

голосування питання щодо затвердження списку дітей для придбання житла у прийнятих в 

експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, 

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

дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов із визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації для 2 

осіб загальною сумою - 782 626,00 грн., а саме:  

1. Щербан Степан Миколайович – 391 313,00 грн. 

2. Гречух Роман Миколайович – 391 313,00 грн  



  

Голосували: 

„ за ” –  7  ,  

„ проти ” –  0 , 

„ утримались ” – 0  

Вирішили: Затвердити список дітей для придбання житла у прийнятих в експлуатацію 

житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для 

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

інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов із визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації для 2 осіб 

загальною сумою - 782 626,00 грн., а саме:  

1. Щербан Степан Миколайович – 391 313,00 грн. 

2. Гречух Роман Миколайович – 391 313,00 грн  

 

      Про доручення секретарю місцевої комісії, головному спеціалісту служби у справах дітей 

Кравець Ользі Миколаївні підготувати та подати на затвердження міському голові  

протокол засідання місцевої комісії та підготувати відповідне розпорядження.  

 Голова місцевої комісії, міський голова Андрієшин Василь Михайлович, поставив на 

голосування питання щодо доручення секретарю місцевої комісії, головному спеціалісту 

служби у справах дітей Кравець Ользі Миколаївні підготувати та подати на затвердження 

міському голові  протокол засідання місцевої комісії та підготувати відповідне 

розпорядження.  

Голосували: 

„ за ” –  7  ,  

„ проти ” –  0 , 

„ утримались ” – 0  

     Вирішили: Доручити секретарю місцевої комісії, головному спеціалісту служби у справах 

дітей Кравець Ользі Миколаївні підготувати та подати на затвердження міському голові  

протокол засідання місцевої комісії та підготувати відповідне розпорядження.   

 

Андрієшин 
Василь Михайлович 

-Бурштинський міський голова, голова комісії  

Чуйко 
Володимир 

Тарасович 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, заступник голови комісії 

 

Кравець 
Ольга Миколаївна  

- головний спеціаліст служби у справах дітей, секретар 

комісії 

 

 

Члени комісії: 

 

 

Бандура  
Ірина Ігорівна 

- завідувач сектору житлово–комунального господарства та 

обліку комунального майна 

 

Михайлишин 
Марія Ярославівна 

- начальник юридичного відділу   

Петровська 
Ольга Іванівна  

- нальник фінансового відділу   

Томин 
Іванна Степанівна 

- начальник відділу освіти і науки   

 

 

 


