
ОДЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

№

Про затвердження протоколу від 20.09.2021 
№ 7 засідання комісії з питань формування 
пропозиції стосовно потреби щодо 
спрямування субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на придбання 
житла, забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, яким буде придбано житло або 
призначено грошову компенсацію 
у 2020 -  2021 роках

Відповідно до статей 6, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 25 Закону України «Про охорону дитинства», статті 33 
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 
постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515), постанови 
Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615 «Деякі питання забезпечення 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 
житлом та підтримки малих групових будинків», розпорядження голови 
Одеської районної державної адміністрації Одеської області від 24.05.2021 
№ 40/од-2021 «Про утворення та організацію комісії з питань формування 
пропозиції стосовно потреби щодо спрямування 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, і визначення дітей, яким



буде придбано житло або призначено грошову компенсацію
у 2020 -  2021 роках»:

1. Затвердити протокол від 20.09.2021 № 7 засідання комісії з питань
формування пропозиції стосовно потреби щодо спрямування 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, і визначення дітей, яким 
буде придбано житло або призначено грошову компенсацію
у 2020 -  2021 роках (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
районної державної адміністрації Аркадія МКРТИЧЯНА.

Ю рій КРУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Голови Одеської районної 
державної адміністрації Одеської 
області від По . О ___2021 року

/  і 7

ПРОТОКОЛ № 7
засідання комісії з питань формування пропозиції стосовно потреби 
щодо спрямування 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, і визначення 
дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію у 
2020 -  2021 роках.

20 вересня 2021 р. Одеська районна державна
адміністрація Одеської області
м. Одеса
пр. Шевченка, 4

ПРИСУТНІ:

Голова комісії: Аркадій Мкртичян -  заступник Голови Одеської районної 
державної адміністрації Одеської області

Засту пник голови комісії: Анна Середа -  в.о. начальника Служби у справах 
дітей Одеської районної державної адміністрації Одеської області

Секретар комісії: Сона Амірханова - головний спеціаліст Служби у справах 
дітей Одеської районної державної адміністрації Одеської області

Члени комісії:

В.о. начальник Управління соціального захисту населення Одеської районної 
державної адміністрації Одеської області -  Олександр Кур ганський

Начальник Управління з питань інфраструктурного розвитку території 
Одеської районної державної адміністрації Одеської області - Володимир 
Хитренко



Начальник Фінансового управління Одеської районної державної 
адміністрації Одеської області - Олена Грищенко

Начальник відділу містобудування, архітектури та захисту довкілля Одеської 
районної державної адміністрації Одеської області - Ігор Тітов

В.о. завідувача сектору з питань правової роботи Служби у справах дітей 
Одеської районної державної адміністрації Одеської області - Руслан Загідулін

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд подання Служби у справах дітей Одеської районної 
державної адміністрації Одеської області про надання дозволу Данільченко 
Ганні Анатоліївні щодо перерахування коштів на придбання квартири, що 
знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район,
смт Великодолинське, вул. ЕнтуДаглів, суд. 4а, і:з. 35.

СЛУХАЛИ: В.о. начальника Служби у справах дітей Одеської районної 
державної адміністрації Одеської області Анну СЕРЕДУ, яка ознайомила 
членів комісії з питанням порядку денного про надання дозволу Данільченко 
Ганні Анатоліївні 0Е08.1997 року народження, щодо перерах^/вання коштів на 
придбання квартири, що знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський 
район, смт Великодолинське, вул. Ентузіастів, буд. 4а, к е . 35

ВИСТУПИЛА: АМІРХАНОВа  Сона, яка повідомила, що до Служби у 
справах дітей Одеської районної державної адміністрації Одеської області 
надійшла заява від Данільченко Ганим Анатоліївни 0 і.08.1997 року 
народження, що проживає за адресою: Одеська область, Одеській район, 
смт Великодолинське, вул. Соборна 13, особи з числа дЬ'ей-с'тсіт, про надання 
дозволу на перерахування коштів у сум5 384 865,00 {триста вісімдесят чотири 
тисячі вісімсот шістдесят п’ять) гривень 00 копійок зі спеціальне™ рахунку, 
який відкритий в АТ ««Ощадбанк» ТВЬЗ АЗ і 0015/0333, 
№ ЕА 9032884500000262050929207і 6 УФО 328845 в рахунок оплати за 
договором купівлі-продажу квартири на рахунок продавця Годоноги Тетяни 
Григорівни, який відкритий із АТ «Ощадбанк» ТВЬЬ 20 10015/0334, 
№ 11А823288450000026202000388530 МФО 528845, як оплату за квартиру, яка 
придбавається у власність Данільченко Ганни Анато.гт чни за адресою: Одеська



область, Одеський району, смт Великодолинське, вул. Ентузіастів, 
буд. 4а, кв. 35.

На, підставі поданої заяви від 28.08.2021 Службою у справах дітей 
Одеської районної державної адміністрації Одеської області було підготовлено 
подання на комісію відповідно до п.27 постанови Кабінету Міністрів України 
від 15.11.2017 № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2020 № 515). Також до подання надано пакет документів Данільченко 
Ганни Анатоліївни, а саме: копія паспорта, копія довідки про присвоєння 
реєстраційного номера облікової картки платника податків, копія 
розпорядження Овідіопольської районної державної адміністрації 
№ 331 від 08.04.2011 «Про встановлення малолітній Данільченко Г.А. статусу 
дитини-сироти», рішення виконкому Великодолинської селищної ради 
Овідіопольського району Одеської області № 67 від 29.07.2013
«Про прийняття на квартирний облік громадян смт. Великодолинське, які 
потребують поліпшення житлових умов», довідка Великодолинської селищної 
ради Одеського району Одеської області № 07/7-2467 від 17.08.2021, фотографії 
квартири, що придбавається, договір купівлі-продажу від 09.11.2018 
зареєстрований в реєстрі за № 432, витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.11.2018 № 144803494, 
договір дарування квартири від 07.02.2008 зареєстрований в реєстрі за № 389, 
витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів від 07.02.2008 
№ 5406538, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 
від 10.03.2008 № 18031112, свідоцтво про право на спадщину за законом 
від 04.11.2008 зареєстрований в реєстрі за №1924, витяг про реєстрацію в 
Спадковому реєстрі від 04.11.2008 № 17107752, витяг про реєстрацію права 
власності на нерухоме майно від 11.12.2008 № 21237790, рішення 
Овідіопольського районного суду Одеської області від 10.04.2009 справа 
№ 2-743/2009, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 
від 01.06.2009 № 22896590, архівна довідка видана комунальним
підприємством Овідіопольською селищною радою «Овідіополь - Сервіс» 
від 12.08.2021 № 534, копія технічного паспорту на квартиру № 35, буд. 4а по 
вул. Ентузіастів, смт Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської 
області, виданий Овідіопольським районним бюро технічної інвентаризації 
№ 18-34 від 10.03.2008, довідка про реєстрацію місця проживання осіб у 
житловому приміщенні (квартирі), що придбавається, видана 
Великодолинською селищною радою Одеського району Одеської області № 625 
від 18.08.2021, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 
реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна



щодо об’єктів нерухомого майна № 271017908 від 18.08.2021, інформаційна 
. довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру 
заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта № 271020149 
від 18.08.2021, звіт про оцінку майна № 11-20210824-0002420552 від 24.08.2021, 
рецензія на звіт про оцінку майна від 30.08.2021, інформація про відкриття 
рахунку продавця Годоноги Тетяни Григорівни, який відкритий в 
АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015/0334 № ИА823288450000026202000388530 
МФО 328845.

Відповідно до листа Т.в.о. голови Овідіопольської районної державної 
адміністрації І. Ільченко від 25.02.2020 № 01/01-30/484 на комісії було 
розглянуто питання Данільченко Г. А. з питань формування пропозицій 
стосовно потреби щодо спрямування 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, і визначення дітей, яким буде придбано житло або 
призначено грошову компенсацію від 09.12.2019 протоколу № 6 про 
призначення грошової компенсації, як особі з числа дітей-сиріт. Було з’ясовано, 
що після смерті бабусі згідно рішення суду Данільченко Г. А. та молодшим 
сестрі та брату залишалася Гг частини будинку (з якої по 1/18 частині на 
кожного) за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, 
смт Великодолинське, вул. Соборна, буд. 13.

Враховуючи вищезазначене комісією було рекомендовано 
Данільченко Г.А. звернутися до відділу державної виконавчої служби 
Овідіопольського районного управління юстиції, для врегулювання питання 
арешту та подальшої можливості успадкування майна, яке належить 
Данільченко Г. А.

Після з’ясування виявлених обставин на наступному засіданні комісії з 
питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування 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, і визначення дітей, яким 
буде придбано житло або призначено грошову компенсацію Овідіопольська 
районна державна адміністрація своїм розпорядженням від 14.12.2020 
№ 383/А-2020 затвердила перерахувати Данільченко Ганні Анатоліївні, 
01.08.1997 р.н., особі з числа дітей-сиріт кошти в сумі 384865, 00 гривень 
(триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят п ’ять гривень), передбачені



числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, на картковий 
рахунок отримувача № ЬТА903288450000026209092920716 в АТ «Ощадбанк» 
ТВБВ № і 0015/0333, МФО 328845, ідентифікаційний код 3564208749.

Відповідно до акту обстеження технічного стану житлового приміщення 
(квартири) № 5 від 10.08.2021, складеного комісією, утвореною відповідно до 
розпорядження Одеської районної державної адміністрації Одеської області 
№ 40/од-2021 від 24.05.2021, загальна площа квартири становить 37,2 кв.м., 
житлова площа 18,7 кв.м., квартира придатна для проживання і відповідає 
технічним та санітарним нормам.

На розгляд комісії був наданий оригінал договору купівлі-продажу 
квартири від 20.09.2021, що знаходиться за адресою: Одеська область, 
Одеського району, смт Великодолинське, вул. Ентузіастів, буд. 4а, кв. 35, між 
продавцем Годонога Тетяною Григорівною та покупцем Данільченко Ганною 
Анатоліївною, зареєстрований в реєстрі за № 318. Накладено заборону 
відчуження зазначеного в договорі майна - квартири, за адресою: Одеська 
область, Одеського району, смт Великодолинське, вул. Ентузіастів, 
буд. 4а, кв. 35, яка належить Данільченко Еанні Анатоліївні строком на 
10 (десять) років. Комісія погодила умови договору купівлі -  продажу квартири.

Комісія опрацювала наданий пакет документів та дійшла висновку, що 
вони відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України 
від 15.11.2017 № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2020 № 515).

ВИРІШИЛИ:
1. Надати дозвіл Данільченко Еанні Анатоліївні 01.08.1997 року 

народження, на перерахування коштів у сумі 384 865,00 (триста вісімдесят 
чотири тисячі вісімсот шістдесят п’ять) гривень 00 копійок зі спеціального 
рахунку, який відкритий в АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015/0333
№ Е!А 903288450000026209092920716 МФО 328845, особі з числа дітей-сиріг, 
що підтверджується розпорядженням Овідіопольської районної державної 
адміністрації № 331 від 08.04.2011, яка перебуває на квартирному обліку з 
29.07.2013 згідно з рішенням Виконкому Великодолинської селищної ради 
Овідіопольського району Одеської області «Про прийняття на квартирний облік 
громадян смт. Великодолинське, які потребують поліпшення житлових умов 
№ 67 від 29.07.2013 на рахунок продавця Годоноги Тетяни Еригорівни, який 
відкритий в АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015/0334
№ ЕГА823288450000026202000388530 МФО 328845 у рахунок оплати за 
договором купівлі-продажу квартири, яка придбавається у власність 
Данільченко Ганни Анатоліївни за адресою: Одеська область. Одеського 
району, смт Великодолинське, вул. Ентузіастів, буд. 4а, кв. 35.



Данільченко Ганни Анатоліївни за адресою: Одеська область, Одеський район, 
смт Великодолинське, вул. Ентузіастів, буд. 4а, кв. 35.

2. Управлінню соціального захисту населення Одеської районної 
державної адміністрації Одеській області здійснити дії відповідно до п. 34 

^постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515) - надати 
Данільченко Ганні Анатоліївні, письмову згоду на переказ коштів зі 
спеціального рахунку, як оплату за договором купівлі-продажу із зазначенням 
суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунку для перерахування.

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- одноголосно.

Голова комісії 

Заступник голови комісії 

Секретар комісії 

Члени комісії:

/
/
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Аркадій МКРТИЧЯН 

Анна СЕРЕДА 

Сона АМІРХАНОВА 

Олександр КУРГАНСЬКИЙ 

Володимир ХИТРЕНКО 

Олена ГРИЩЕНКО

Ігор ТІТОВ

Руслан ЗАГІДУШИ


