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Протокол №1
засідання комісії для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у
2020році субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні', будівельноремонтні 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 і визначення дітей, яким буде
придбано житло або призначено грошову компенсацію
„16” липня 2020 року

м. Рахів

Головував: Турок B.C. - перший заступник голови
адміністрації, голова комісії
Секретар комісії: Липчак В.Ю.

районної державної

Члени комісії: Кобаса Н.Ю.; Кокіш О.П.; Тафій JI.B.; Ангер А.Т..; Олашин М.О.;
Боднар І.В; Ковбаснюк Т.С.
Порядок денний:
I. 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.
II. Прийняття рішення щодо формування обсягу потреби у 2020 році коштів
субвенції з державного бюджету за напрямами, передбаченими згідно п.4, з урахуванням
умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов, затверджених постановами КМУ від
15.11.2017 № 877 (в редакції постанови КМУ від 01.06.2019 № 515).
ВИСТУПИЛИ:
Начальник управління
соціального захисту населення райдержадміністрації Кобаса Н.Ю. проінформувала присутніх про проведену роботу формування пропозицій
стосовно потреби щодо спрямування у 2020 році 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,
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію,
а саме:
В управління соціального захисту населення Рахівської РДА були надані списки
дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування / осіб з їх числа службою у
справах дітей Рахівської РДА в кількості 46 осіб, які перебувають на квартирному обліку
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станом на 01.07.2020 року та центром РЦССДМ в кількості 9 осіб, які перебувають під
соціальним супроводом.
Працівниками управління спільно з службою у справах дітей було проведено аналіз
інформації про всіх дітей, які на даний час перебувають на квартирному обліку та
встановлено наступне:
станом на 01.01.2020 року на квартирному обліку перебуває 40 дітей-сиріт, та дітей
позбавлених батьківського піклування/осіб з їх числа (решта 6 дітей поставлені на
квартирний облік після 1 січня 2020 року). З них протягом 2019-2020 року до управління
соціального захисту населення із заявами та усіма необхідним документами на виплату
грошової компенсації з метою отримання житла звернулося 19 дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Відповідно до пункту 8 та
пункту 10 Порядку та умов, затверджених постановами КМУ від 15.11.2017 № 877 (в
редакції постанови КМУ від 01.06.2020 № 515) право на отримання житла за рахунок
субвенції або грошової компенсації мають діти в порядку черговості взяття на
квартирний облік.
Відбулося обговорення питань порядку денного.
За наслідками обговорення комісія
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити списки дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування / осіб
з їх числа для виплати грошової компенсації згідно додатку.
2. Сформувати потребу субвенції з державного бюджету за напрямом - виплата
грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа для 40
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які взяті
на квартирний облік виконавчими комітетами міського, сільських та селищних рад
Рахівського району обсягом 14 175 000 грн.
3. Надіслати затверджені списки дітей Регіональній комісії для формування загального
списку дітей відповідно до дати взяття на квартирний облік в термін до 17 липня
2020 року.
Голова комісії
Заступники голови комісії
Секретар голови комісії
Члени комісії:
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