
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
                                        РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
30.09.2019                                                                                                   № 155 
 
 
Про інформування дітей, яким буде  
призначено грошову компенсацію у 
2019 році з метою придбання житла 
 
 

Відповідно до статті 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 2019 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 
року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 
2019 року № 616) (далі – Порядок та умови), розпорядження тимчасово 
виконувача обов’язків голови Полтавської обласної державної адміністрації від 
16.09.2019 № 680 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 2019 рік», розпорядження виконуючого обов’язки 
голови райдержадміністрації від 18.08.2019 № 137 «Про використання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році» та 
враховуючи рішення комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби 
щодо спрямування у 2019 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 (протокол   від 27.09.2019 № 2), затвердженої розпорядженням 
виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації 02.08.2019 № 129 „Про 
створення комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 
спрямування субвенції за напрямами та умов надання у 2019 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам”, з метою визначення дітей, яким 
буде призначено грошову компенсацію: 

1. Визначити дитину, Ярмоленко Світлану Анатоліївну, 17.11.1996 року 
народження, зареєстровану за адресою: вул. Т.Шевченка, 69, кор.2, кім.314,       



м. Лебедин, Сумська область, яка в порядку черговості взяття на квартирний 
облік має право на виплату грошової компенсації для придбання житла (далі – 
грошова компенсація)  в сумі 326616 грн. 

2. Визначити дитину, Пащенко Ірину Анатоліївну, 22.12.1996 року 
народження, зареєстровану за адресою: вул. Зоряна, 3, с. Мокріївка, 
Миргородський район, Полтавська область,  яка в порядку черговості взяття на 
квартирний облік має право на виплату грошової компенсації для придбання 
житла в сумі 326616 грн. 

3. Визначити дитину, Стрілкову Лідію Володимирівну, 23.06.1997 року 
народження, зареєстрованої за адресою: вул. Лісова, 5, с. Сакалівка, 
Миргородський район, Полтавська область,  яка в порядку черговості взяття на 
квартирний облік має право на виплату грошової компенсації для придбання 
житла в сумі 326616 грн. 

4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації 
(Горобець Л.І.) забезпечити інформування Ярмоленко Світлани Анатоліївни, 
Пащенко Ірини Анатоліївни, Стрілкової Лідії Володимирівни про можливість 
призначення грошової компенсації та надати роз’яснення щодо їх прав на 
отримання грошової компенсації під розпис згідно Порядку та умов.   

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 

 
  

   Виконувач обов’язків  
голови районної державної 
           адміністрації                                                                            В. ФЕСЕНКО 


