
 
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

23.07.2020 м. Миргород                  № 148  

 

 

 

Про використання  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, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 23, 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, законів України „Про охорону дитинства”, „Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування”, 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, забезпечення житлом дітей-

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

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. 

№ 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р.  

№ 515), враховуючи рішення комісії з питань формування пропозицій стосовно 

потреби щодо спрямування 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, при Миргородській районній державній 

адміністрації (далі-комісія)  (протокол від 22.07.2020 № 1), затвердженої 

розпорядженням голови райдержадміністрації  від 21.07.2020 № 147 „Про 

утворення комісії  з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 

спрямування субвенції за напрямами та умов надання у 2020 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам”, та з метою визначення напрямів та 

об’єктів, на які буде спрямовано у 2020 році вищезазначену субвенцію: 

 



1.  Визначити напрям, на який буде спрямовано у 2020 році вищезазначену 

субвенцію - виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавленим батьківського піклування, осіб 

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

які потребують поліпшення житлових умов з метою придбання житла для 

зазначеної категорії осіб (далі – грошова компенсація). 

2. Затвердити протокол комісії від 22.07.2020 року № 1 щодо формування 

потреби у призначенні грошової компенсації дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, у тому числі дітям з 

інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов.   

3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації 

(Маляр Є.О.)  забезпечити направлення одного примірника протоколу рішення 

комісії обласній державній адміністрації та відповідної пропозиції районної 

державної адміністрації - до регіональної комісії щодо спрямування субвенції 

за напрямом грошової компенсації. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

районної  державної адміністрації Хоменка В.М. 

 

 

  

   Голова                                                                            Вікторія ЄМЕЦЬ



                             

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                                         Розпорядження голови 

                                                                                         Миргородської районної   

                                                                                         державної адміністрації 

                                                                                         23.07.2020   № 148 

 

 

Потреба  

щодо  спрямування субвенції за напрямками, передбаченими п.4 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського  

піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України  від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції  постанови  

Кабінету Міністрів України  від 1 червня 2020 № 515)  

станом на 22 липня 2020 року по Миргородському району 
 
 

 

 

Напрям спрямування  субвенції  

Чисельність 

дітей 

(осіб) 

Потреба в 

коштах 

(грн.) 

Нове будівництво приміщень для розміщення 

малих групових будинків, житла для дитячих 

будинків сімейного типу, капітальний 

ремонт/реконструкцію житла для дитячих 

будинків сімейного типу, яке перебуває в 

комунальній власності 

Пропозиція 

відсутня 

Пропозиція 

відсутня 

Продовження та завершення розпочатих у 

попередніх періодах робіт з будівництва 

приміщень для розміщення малих групових 

будинків, житла для дитячих будинків сімейного 

типу відповідно до проектної документації, 

затвердженої в установленому законодавством 

порядку 

Пропозиція 

відсутня 

Пропозиція 

відсутня 

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, у тому 

числі дітей з інвалідністю, що перебувають на 

обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов 

Пропозиція 

відсутня 

Пропозиція 

відсутня 



Виплата грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення для дітей з метою 

придбання житла  

41 14 991 423 

Рецензування звітів про оцінку житла, яке 

придбавається на вторинному ринку 

Пропозиція 

відсутня 

Пропозиція 

відсутня 

Розроблення проектної документації на нове 

будівництво приміщень для розміщення малих 

групових будинків, на капітальний 

ремонт/реконструкцію житла для дитячих 

будинків сімейного типу 

Пропозиція 

відсутня 

Пропозиція 

відсутня 

Разом  41 14 991 423 
 

 

 

 

Виконувач обов’язків начальника  

управління соціального захисту  

населення райдержадміністрації                                         Євгенія МАЛЯР 

 


