
ОДЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження протоколу від 05.10.2021
Ле 11 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 Ло 877 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 Мо 515), постанови
Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 Мо 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 Ло 40/од-2021 «Про утвореннята 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 05.10.2021 Ло 11 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 державноїадміністрації Аркадія МКРТИЧЯНА.

Виконуючий

обов'язки голови ке Євгенія АБРАМОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням
Голови Одеської районної
державної адміністрації Одеської
області від 2.77.2021 року
М гово

ПРОТОКОЛЛе»11
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 у2020 - 2021 роках.

05 жовтня 2021 р. Одеська районна державна
адміністрація Одеськоїобласті
м. Одеса
просп. Шевченка,4

ПРИСУТНІ:

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

Заступник голови комісії: Анна Середа - в.о. начальника Служби у справахдітей Одеської районноїдержавної адміністрації Одеської області

Секретар комісії: Сона Амірханова - головний спеціаліст Служби у справахдітей Одеської районної державної адміністрації Одеськоїобласті

Члени комісії:

Начальник Управління соціального захисту населення Одеської районної
державної адміністрації Одеської області -- Оксана Вербицька



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

Начальник відділу містобудування, архітектури та захисту довкілля Одеської
районної державноїадміністрації Одеськоїобласті- Ігор Тітов

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

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд звернення Цай Ніколь Олександрівни 13.03.1997 року
народження, особи з числа дітей позбавлених батьківського піклування,
щодо погодження придбання житла (квартири), що знаходиться за адресою:
Одеська обл. Одеський район, м. Теплодар, просп. Енергетиків, буд. 84,
кв. 21, за рахунок коштів грошової компенсації, передбаченої Порядком та
умовами 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 Мо 877 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 01.06.2020 Мо 515), у розмірі 384 865,00 (триста
вісімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят п'ять) гривень 00 копійок, що
перераховано на спеціальний рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» ТВБВ
Ле 10015/0414, Ме ОА893288450000026203085022616, МФО 328845,

СЛУХАЛИ: В.о. начальника Служби у справах дітей Одеської районної
державної адміністрації Одеської області Анну СЕРЕДУ, яка ознайомила
членів комісії з питанням порядку денного щодо погодження придбання
житла (квартири) Цай Ніколь Олександрівні, що знаходиться за адресою:
Одеська обл. Одеський район, м. Теплодар, просп. Енергетиків, буд. 84,
кв. 21, за рахунок коштів грошової компенсації, передбаченої Порядком та
умовами 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 Ло 877 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 01.06.2020 Мо 515), у розмірі 384 865,00 (триста



вісімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят п'ять) гривень 00 копійок, що
перераховано на спеціальний рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» ТВБВ

Ме 10015/0414, Ло ША893288450000026203085022616, МФО 328845.

ВИСТУПАЛА: Сона АМІРХАНОВА, яка повідомила, що до Служби у
справах дітей Одеської районної державної адміністрації Одеської області
надійшла заява щодо погодження придбання житла (квартири) та пакет
документів від Цай Ніколь Олександрівни, особи з числа дітей позбавлених
батьківського піклування, яка проживає за адресою: Одеська обл., м. Одеса,
вул. Академіка Заболотного, буд. 55, кв. 18, згідно п. 20 постанови Кабінету
Міністрів України від 15.11.2017 Ло 877 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 01.06.2020 Ме 515) відносно квартири, яка
придбавається за рахунок коштів грошової компенсації, передбаченої
Порядком та умовами 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 Мо 877 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 Мо 515) у власність
Цай Ніколь Олександрівни, що знаходиться за адресою:
Одеська обл., Одеський район, м. Теплодар, просп. Енергетиків,
буд. 84, кв. 21.

Комісія розглянула наданий пакет документів  Цай Ніколь
Олександрівни, а саме: копію паспорта, копію довідки про присвоєння
реєстраційного номера облікової картки платника податків, розпорядження
Біляївської районної державної адміністрації Одеської області «Про надання
Батраковій Олені Олександрівні статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування» від 12.10.2010 Ло 877/2010, свідоцтво про народження
Батракової Олени Олександрівни від 14.05.1997 Серія І-ЖД
Ле 118769, що зареєстровано В. Дальник сільська Рада народних депутатів
Біляївського району Одеської області, рішення виконавчого комітету
Великодальницької сільської ради Біляївського району Одеської області

від 23.12.2013, Ле 373 «Про постановку на квартирний облік Матяшенко
Ніколь Олександрівни (Батракової Олени Олександрівни) 05.01.1997 р.н. та
Усачова Володимира Валерійовича 06.06.1997 р.н.», свідоцтво про зміну
імені Батракової Олени Олександрівни, прізвище, власне ім'я, по батькові
після державної реєстрації зміни імені: Матяшенко Ніколь Олександрівна
від 17.07.2013 Серія І-ЖД Ло 007501 видане відділом державної реєстрації
актів цивільного стану у Суворовському районі реєстраційної служби
Одеського міського управління юстиції, 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
від 14.09.2021 Мо 274690629, фотографії квартири, що придбавається,



свідоцтво про право власності від 21.1 1.1997, що зареєстровано та записано У
реєстраційну книгу за Ло 14-1388, свідоцтво про право на спадщину зазаконом від 20.08.2013, що зареєстроване у реєстрі за Ло 511 та посвідчено
нотаріусом Теплодарської міської державної нотаріальної контори Одеськоїобл., витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі від 20.08.2013Ле 34889016, виданий Теплодарською міською державною нотаріальною
конторою, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прореєстрацію права власності від 20.05.2013. Ло 8193486, сформованийПанасюком А.В., довідка від 04.08.2021 Ло 65-21, що видана виконкомомТеплодарської міської Ради Одеської обл. КП Теплодарське міське БТІ таРОН, довіреність Бойко Степана Олександровича від 27.11.2018, що
зареєстрована в реєстрі за Ло 2324, посвідчена приватним нотаріусомОдеського міського нотаріального округу Божемовською Н.В., довіреністьБойко Олександра Івановича від 27.05.2019 зареєстрований в реєстрі заЛо 1256, посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального
округу Божемовською Н.В., довіреність Бойко Івана Олександровичавід 24.12.2019, що зареєстрована в реєстрі за Ло 2814, посвідчена приватнимнотаріусом Одеського міського нотаріального округу Божемовською Н.В.,технічний паспорт на квартиру Ло 21, буд. 84, ул. Енергетиків, м. Теплодар,Одеська обл., записаний У реєстрову книгу за Ле 152 від 16.10.1997,
зареєстрований міським агентством з приватизації житла, довідка про місце
реєстрації осіб у квартирі, що придбавається від 07.09.2021 Ме 16-11/778,
рішення Теплодарської міської ради Одеської обл.
від 24.06.2010. «Про затвердження найменування вулиць при коригуванні
генерального плану М. Теплодар», довідка від 04.10.2021
Хе 05-09/1704 видана виконавчим комітетом Теплодарської міської радиОдеського району Одеської обл. видана Бойко 0. Г. в тому, що на підставі
рішення Теплодарської міської ради від 24.06.2010 за Ло 946-У «Про
затвердження найменування вулиць при коригуванні генерального планум. Теплодар» вул. Енергетиків на території житлової зони м. Теплодар булазмінена на проспект Енергетиків, 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'єкта нерухомого майна
від 08.09.2021 Мо 273789755, звіт про вартість квартири від 28.09.2021
Хе 11-20210928-0002692349, рецензія про належну оцінку від 28.09.2021,
інформація про відкриття рахунку продавця Бойко Ольги Григоріївни
в АТ «Ощадбанк» ТВБВ Ле 10015/0538, ОСАЗ73288450000026202079396616,
МФО 328845.

Відповідно до акту обстеження технічного стану житлового приміщення
(квартири) від 22.09.2021 Ло 10, складеного комісією, утвореною відповідно
до розпорядження Одеської районної державної адміністрації Одеськоїобласті Ле 40/од-2021 від 24.05.2021, загальна площа квартири становить



37.2 кв.м., житлова площа 20.1 кв.м., квартира придатна для проживання та
відповідає технічним та санітарним нормам.

Комісія опрацювала наданий пакет документів та дійшла висновку, що
вони відповідають вимогам Порядку та умов надання у 2020 році субвенціїз
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 Ме 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 01.06.2020 Мо 515).

ВИРІШИЛИ: погодити придбання житла (квартири) Цай Ніколь
Олександрівні 13.03.1997 року народження, особі з числа дітей позбавлених
батьківського піклування, що знаходиться за адресою: Одеська обл.,
Одеський район, м. Теплодар, просп. Енергетиків, буд. 84, кв. 21 за рахунок
коштів грошової компенсації, передбаченої Порядком та умовами надання у
2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших оформ 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 М» 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 01.06.2020 Мо 515), у розмірі 384 865,00 (триста вісімдесят чотири
тисячі вісімсот шістдесят п'ять) гривень 00 копійок, що перераховано на
спеціальний рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» ТВБВ Ле 10015/0414,
Ло ША893288450000026203085022616, МФО 328845.

ГОЛОСУВАЛИ: «за»-одноголосно.

Голова комісії Аркадій МКРТИЧЯН

Заступник голови комісії Анна СЕРЕДА

Секретар комісії Сона АМІРХАНОВА

Члени комісії: Оксана ВЕРБИЦЬКА

Олена ГРИЩЕНКО

Ігор ТІТОВ

Руслан ЗАГІДУЛІН


