
ОДЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про затвердження протоколу від 23.09.2021 
№ 9 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 га Інших 
форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення



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

1. Затвердити протокол від 23.09.2021 № 9 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.

Ярослав ЗАВОРОТНИИ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням 
Голови Одеської районної 
державної адміністрації Одеської
області від <£ 6. 03___ 2021 року
№ / їсҐ /д д  - __

ПРОТОКОЛ № 9
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.

23 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

Заступник 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. начальника Управління соціального захисту населення Одеської 
районної державної адміністрації Одеської області -  Олександр Курганський

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 ДЕННИМ:

1.Розгляд заяви Мельник Юлії Сергіївни про надання дозволу щодо 
перерахування коштів на придбання будинку та земельної ділянки 
кадастровий номер: 5121683200:02:001:0234, що знаходиться за адресою: 
Одеська область, Роздільнянський район, с. Новопетрівка, вул. Гагар і на, 
буд. 6;

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 Мельник Юлії 
Сергіївні 13.03.1998 року народження, що проживає за адресою: Одеська 
область, Одеський район, с. Дачне, вул. Балтівська 59, щодо перерахування 
коштів на придбання будинку та земельної ділянки кадастровий номер: 
5121683200:02:001:0234, що знаходиться за адресою: Одеська область, 
Роздільнянський район, с. Новопетрівка, вул. Гагаріна, буд. 6.

ВИСТУПАЛА: Сона АМІРХАНОВА, яка повідомила, що до Служби у 
справах дітей Одеської районної державної адміністрації Одеської області 
надійшла заява від Мельник Юлії Сергіївни 13.03.1998 року народження, 
особи з числа дітей позбавлених батьківського піклування про надання 
дозволу 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 № 10015/0414,
№ ГГА323288450000026200082790416 МФО 328845 в рахунок оплати за 
договором купівлі-продажу будинку та земельної ділянки кадастровий номер: 
5121683200:02:001:0234 на рахунок продавця Ташева Миколи Дмитровича, 
який відкритий в АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015/0357,
№ ІІА373288450000026202500817675, МФО 328845, як оплату за будинок та 
земельну ділянку кадастровий номер: 5121683200:02:001:0234, що придбаває у 
власність Мельник Юлія Сергіївна, за адресою: Одеська область, 
Роздільнянський район, с. Новопетрівка, вул. Гагаріна, буд. 6.

До Служби у справах дітей Одеської районної державної адміністрації 
Одеської області було надано пакет документів Мельник Юлії Сергіївни, а



саме: копія паспорта, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків, копія свідоцтва про шлюб Серія 1-ЖД 
№ 297950 видав Роздільнянський районний відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській 
області від 21.10.2017, копія розпорядження Біляївської районної державної 
адміністрації Одеської області № 955/2010 від 04.1 1.2010 «Про надання 
Комашко Юлії Сергіївні статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування», рішення Виконавчого комітету Одеської області Біляївського 
району Дачненської сільської ради № 173 від 02.09.2014 «Про прийняття на 
квартирний облік, як дитина позбавлена батьківського піклування», довідка 
виконкому Дачненської сільської ради Біляївського району Одеської області 
№ 1319 від 17.08.2021 «Про перебування на квартирному обліку Дачненської 
сільської ради від 02.09.2014 по теперішній час», фотографії житлового 
приміщення (будинку), договор купівлі-продажу житлового будинку від 
03.09.2013 зареєстрований в реєстрі за № 1-939, витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 8879918 
від 03,09.2013, договір купівлі-продажу земельної ділянки зареєстрований в 
реєстрі за № 1-942, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності № 888 2349 від 03.09,2013, копія 
технічного паспорта на будинок № 6 по вул. Гагаріна, с. Новопетрівка, 
Роздільнянській район, Одеської області, виданий КГІ «Великомихайлівське 
БТІ» від 26.07.2021, план на земельну ділянку № 1-947, довідка про 
реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку), що 
придбавається № 2254/02-16 від 18.08.2021 видана виконавчим комітетом 
Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського району Одеської 
області, 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 № 270902690 від 17.08.2021, 
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 
№ 271036694 від 18.08.2021, звіт про вартість житлового будинку, що і 
№ 11-20210831-0002470991 від 27.08.2021, звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки № 20-20210831-0002469575 від 27.08.2021, рецензія на звіт 
про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 31.08.2021, рецензія на 
звіт на будинок від 30.08.2021, інформація про відкриття рахунку продавця 
Ташева Миколи Дмитровича, який відкритий в АТ «Ощадбанк» ТВБВ 
№ 10015/0357, № ІІА373288450000026202500817675 МФО 328845,
довіреність посвідчена Трофімовою С.О., державним нотаріусом 
Великомихайлівської районної державної нотаріальної контори Одеської 
області зареєстровано в реєстрі за № 1-774 від 07.05.2021 видана Талієвій 
Оксані Миколаївні бути представником Ташева Миколи Дмитровича., 
довіреність посвідчена Кузьменко І.П. приватним нотаріусом Київського 
міського нотаріального округу зареєстрований в реєстрі № 1453 від 20.08.2021



видана Ташевій Оксані Миколаївні щодо право на відкриття банківських 
рахунків, розпорядження грошовими коштами.

Відповідно до акту обстеження технічного стану житлового приміщення 
(будинку), що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський 
район, с. Новопетрівка, вул. Гагаріна, буд. 6. № 3 від 27.08.2021, складеного 
комісією, утвореною відповідно до розпорядження Великомихайлівськоі 
селищної ради Роздільнянського району Одеської області № 79-0 Д
від 04.06.2021, загальна площа будинку становить 78.8 кв.м., жила площа 
53,3 кв.м., будинок придатний для проживання, знаходиться в доброму стані.

На розгляд комісії наданий оригінал договору купівлі-продажу будинку 
від 23.09.2021, що знаходиться за адресою: Одеська область, 
Роздільнянський район, с. Новопетрівка, вул. Гагаріна, буд. 6, 
зареєстрований в реєстрі за № 1-2183. Накладено заборону відчуження 
зазначеного майна -  будинку, строком на 10 (десять) років.

Наданий оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки 
кадастровий номер: 5121683200:02:001:0234 від 23.09.2021, що знаходиться 
за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Новопетрівка, 
вул. Гагаріна, буд. 6, зареєстрований в реєстрі за № 1-2189. Накладено 
заборону відчуження зазначеного майна -  земельної ділянки, кадастровий 
номер: 5121683200:02:001:0234, строком на 10 (десять) років.

Комісія опрацювала наданий пакет документів та дійшла висновку, що 
вони відповідають вимогам 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, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515).

ВИРІШ ИЛИ: надати дозвіл Мельник Юлії Сергіївни 13.03.1998 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 № 10015/0414,
№ ГІА323288450000026200082790416 МФО 328845, особі з числа дітей, 
позбавлених батьківського піклування, що підтверджується копією
розпорядження Біляївської районної державної адміністрації Одеської області 
№ 955/2010 від 04.11.2010 «Про надання Комашко Юлії Сергіївні статусу 
дитини, позбавленої батьківського піклування», яка перебуває на квартирному 
обліку з 02.09.2014 р. згідно рішення виконавчого комітету Одеської області 
Біляївського району Дачненської сільської ради №  173 від 02.09.2014 «Про 
прийняття на квартирний облік, як дитина позбавлена батьківського 
піклування» на рахунок продавця Ташева Миколи Дмитровича, який 
відкритий в АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015/0357
№ 12А373288450000026202500817675 МФО 328845 у рахунок оплати за 
договором купівлі-продажу будинку та земельної ділянки кадастровий номер:



5121683200:02:001:0234, яку придбаває у власність Мельник Юлії Сергіївни, 
за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Новопетрівка, 
вул. Гагаріна, буд. 6.

У правлінню соціального захисту населення Одеської районної державної 
адміністрації Одеської області здійснити дії відповідно до п. 34 постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515) надати дозвіл Мельник 
Юлії Сергіївні, 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.

Секретар комісії

Члени комісії:

Заступник голови комісії

Голова комісії

ГОЛОСУВАЛИ: «за»

Олександр КУРГАНСЬКИЙ

Володимир ХИТРЕНКО

Аркадій МКРТИЧЯН

Олена ГРИЩЕНКО

Руслан ЗАГІДУЛІН

Сона АМІРХАНОВА

Анна СЕРЕДА

Ігор Ш О В


