
                                                                                  Додаток 1 

         до рішення виконавчого комітету  

         Бережанської міської ради  

         від 23 липня 2020 року  № 1272 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про місцеву комісію з формування та затвердження списку  дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування (віком 16-18 років) та осіб з їх 

числа (віком 18-23 роки включно) для виплати грошової компенсації,   на які 

буде спрямовано у 2020 році субвенцію з державного  бюджету місцевим 

бюджетам 

 

1.  Місцева комісія з формування та затвердження списку  дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування (віком 16-18 років) та осіб з їх числа (віком 

18-23 роки включно) для виплати грошової компенсації,   на які буде спрямовано у 

2020 році субвенцію з державного  бюджету місцевим бюджетам (далі: комісія) 

утворюється виконавчим комітетом Бережанської міської ради та є 

консультативно-дорадчим органом. 

2.  У своїй діяльності комісія керується:  Законами України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 15 

листопада 2017 року №  877 (із змінами)  «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, осіб з їх числа» (надалі - Порядок та умови),  

«Положенням про дитячий будинок сімейного типу», затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564, Примірним положенням 

про малий груповий будинок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 31 жовтня 2018 року № 926. 

3. Головою комісії є заступник міського голови. Заступником голови комісії – 

начальник служби у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради. 

4. До складу комісії входять представники: фінансово-економічного відділу 

Бережанської міської ради, відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, юридичного відділу міської ради, 

депутати міської ради. 

5.  До повноважень комісії належить:  

- формування потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з 

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

пропозицій з урахуванням граничної вартості житла, розрахованої відповідно до 

пунктів 12  і 14 цих 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 
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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  із 

визначенням  окремо  щодо  кожної  дитини  обсягу  такої  компенсації.   

- 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 цих Порядку та умов;  

• обстеження  стану  житлового  приміщення  (будинку,  квартири),  що 

придбається.  

Комісія  приймає рішення  щодо  обсягу  потреби  субвенції  за напрямами, 

передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених пунктом  5  цих  

Порядку  та  умов,  протягом  30  днів  з  дати  набрання чинності цих Порядку та  

умов.  

6. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується всіма 

членами місцевої комісії, та подається виконавчому комітету Бережанської міської 

ради для затвердження в установленому законодавством порядку не пізніше ніж 

через 10 календарних днів з дня його прийняття. 

 

             Секретар міської ради                                             Петро ГОНЧАР 

 


