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ОДЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
401017 м 27 фра гу
Про затвердження протоколу Ль 14
від 20.10.2021 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 «Про
затвердження 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» (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020. Ло 515) та
розпорядження голови Одеської районної адміністрації області від
24.05.2021 Мо 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 Л» 14 від 20.10.2021 року 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 (додаток).
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на

заступника голови Одеської районної державної адміністрації Одеської

області Аркадія МКРТИЧЯНА.

Виконуючий обов'язки голови -/ Євгенія АБРАМОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням
В.о. голови Одеської районної
державної адміністрації Одеської
областівід 42. 72 2021 року
Ло 79 /2А -ЦІ

ПРОТОКОЛ М»14
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.

20 жовтня 2021 р. Одеська районна державна
адміністрація Одеської області
м. Одеса просп. 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 справахдітей Одеської районної державної адміністрації Одеськоїобласті

Секретар комісії: Сона Амірханова - головний спеціаліст Служби у справах
дітей Одеської районноїдержавноїадміністрації Одеськоїобласті

Члени комісії:

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



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

Володимир Хитренко

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 заяви Лунгу Євгенія Валеріяновича 06.07.1997 р. н., особи з
числа дітей-сиріт, щодо надання дозволу на перерахування коштів на
придбання житла (будинку та земельної ділянки, кадастровий номер:
5121082400:02:001:0641), що знаходиться за адресою: Одеська обл.,

Одеський район,с. Дачне, пров. Молочний,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 щодо надання дозволу на
перерахування коштів на придбання житла (будинку та земельної ділянки,
кадастровий номер: 5121082400:02:001:0641) Лунгу Євгенію Валеріяновичу
06.07.1997 року народження, особі з числа дітей-сиріт, що знаходиться за
адресою: Одеськаобл., Одеський район,с. Дачне, пров. Молочний,буд.6.

ВИСТУПАЛА: Сона АМІРХАНОВА, яка повідомила, що до Служби у
справах дітей Одеської районної державної адміністрації Одеської області
надійшла заява від Лунгу Євгенія Валеріяновича 06.07.1997 р. н., особи з
числа дітей - сиріт, який проживає за адресою: Одеська обл., Одеський
район, с. Дачне, пров. Молочний, буд. 6, 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,
відкритий в АТ «Ощадбанк» ТВБВ Ле 10015/0414,
Ль ШСА463288450000026206083114716, МФО 328845 в рахунок оплати за
договором купівлі-продажу будинку та земельної ділянки кадастровий
номер: 5121082400:02:001:0641 на рахунок продавця Гаврилюк Валентини
Володимирівни, відкритий в Ф-ї Хмельницького ОУ АТ «ОЩАДБАНК»
ТВБВ Ло  10022/058 ОПЧ Ло0ОА433157840000026206000474557,
МФО 315784, як оплату за будинок та земельну ділянку кадастровий номер:
5121082400:02:001:0641, що придбавається у власність Лунгу Євгенію



Валеріяновичу за адресою: Одеська обл., Одеський район, с. Дачне,
пров. Молочний,буд. 6.

Комісія розглянула наданий пакет документів Лунгу Євгенія
Валеріяновича, а саме: копія паспорта, копія довідки про присвоєння
реєстраційного номера облікової картки платника податків, розпорядженняБіляївської районної державної адміністрація Одеської області від 04.06.2010

Ле 516/2010 «Про надання Лунгу Євгенію  Валеріяновичу статусу
дитини-сироти», рішення виконавчого комітету Дачненської сільської радиБіляївського району Одеської області від 21.11.2019 Ло 168 «Про внесення
змін до рішення «Про доцільність призначення піклувальника над
неповнолітніми Лунгу Євгеном  Валеріяновичем та Лунгу Любов'ю
Валеріянівною» від 17.05.2010 Мо 175, рішення виконавчого комітету
Дачненської сільської ради Біляївського району Одеської області
від 02.10.2020 Ло 164 «Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету
Ле 168 від 21.11.2019 «Про внесення змін до рішення «Про доцільність
призначення піклувальника над неповнолітніми Лунгу Євгеном
Валеріяновичем та Лунгу Любов'ю Валеріянівною» від 17.05.2010 Мо 175»,
рішення виконавчого комітету Дачненської сільської ради Біляївського
району Одеської області від 17.05.2010 Ло 175 «Про доцільність призначення
піклувальника над неповнолітніми Лунгу Євгеном Валеріяновичем та
Лунгу Любов'ю Валеріянівною», довідка виконкома Дачненської сільської
ради Біляївського району Одеської області від 17.08.2021 Ле» 1320 про те, що
Лунгу Євгеній Валеріянович 06.07.1997 р.н., перебуває на квартирному
обліку Дачненської сільської ради від 17.05.2010 по теперішній час,
фотографії житлового будинку, що придбавається, Свідоцтво про право на
спадщину за законом від 21.08.2002, зареєстрований в реєстрі за Ло 2754,
посвідчений Кифоренко Р.Б., державним нотаріусом Біляївської районної
державної нотаріальної контори Одеської області , витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 30.08.2021 Ме 272356597, витяг сформований Буран Н. М. державним
реєстратором Нерубайської сільськоїради Біляївського району Одеської обл.,
державний акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯК Ло 503634
від 13.08.2012, виданий відділом Держкомземом у Біляївському районі
Одеської обл., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності від 12.09.2021 Ме 274395410, витяг
сформований Буран Н. М., державним реєстратором Нерубайської сільської
ради Біляївського району Одеської обл., план меж земельної ділянки,
кадастровий номер земельної ділянки 5121082400:02:001:0641, технічний
паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та
спорудами, по адресу: пров. Молочний Ле 6, с. Дачне, Одеський район,
Одеської області виданий ПІП «ОФІС БТІ» Ле 87/2/2021 від 25.06.2021,
довідка про реєстрацію місця проживання осіб у будинку, що придбавається,
видана виконкомом Дачненськоїсільської ради Біляївського району Одеської
області від 18.08.2021 Ме 1326, 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 12.07.2021 Ло 265369733,

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 04.09.2021. Ле 273286613 (житловий будинок),

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 13.09.2021. Ло 274399407 ( земельна ділянка),

звіт про оцінку майна (житловий будинок) від 11.06.2021 Мо 14К-210611-008,

рецензія на звіт про оцінку майна (житловий будинок) від 11.06.2021

Мо 148-210611-008, звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки

від 11.06.2021 Мо 148-2100611-009, рецензія на звіт про оцінку майна
Мо 148-2100611-009 від 11.06.2021 (земельна ділянка), інформація про
відкриття рахунку продавця Гаврилюк Валентини Володимирівни, відкритий

в Ф-ї Хмельницького ОУ АТ «ОЩАДБАНК» ТВБВ Ле 10022/058 ОП,
Хо ОА 433157840000026206000474557, МФО 315784.

Відповідно до акту обстеження технічного стану житлового приміщення
(будинку) від 13.09.2021 Мо 6, складеного комісією, утвореною відповідно до

розпорядження Одеської районної державної адміністрації Одеської області
Мо 40/од-2021 від 24.05.2021, загальна площа будинку становить 69.3 кв.м.,

житлова площа 34.7 кв.м., будинок придатний для проживання та відповідає
технічним нормам.

На розгляд комісії Лунгу Євгенієм Валеріяновичем наданий оригінал

договору купівлі - продажу будинку від 20.10.2021, що знаходиться за

адресою: Одеська обл. Одеський район, с. Дачне, пров. Молочний, буд. 6,

посвідчений Грабовенко - Ворсуляк Д.М., державним нотаріусом Біляївської

районної державної нотаріальної контори Одеської області, зареєстровано
в реєстрі за Ло 2-2296. Накладено заборону відчуження майна - житлового
будинку, що знаходиться за адресою: Одеська обл. Одеський район,с. Дачне,

пров. Молочний, буд. б, терміном на 10 (десять) років, зареєстровано
в реєстрі за Ло 2-2297. Також наданий оригінал договору купівлі - продажу
земельної ділянки, кадастровий номер: 5121082400:02:001:0641,

від 20.10.2021, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Одеський район,
с. Дачне, пров. Молочний,буд. 6, посвідчений Грабовенко - Ворсуляк д.м.,
державним нотаріусом Біляївської районної державної нотаріальної контори
Одеської області, зареєстровано в реєстрі за Ме 2-2298. Накладено заборону

відчуження майна  - земельної ділянки, кадастровий номер:
5121082400:02:001:0641, що знаходиться за адресою: Одеська обл. Одеський

район, с. Дачне, пров. Молочний, буд. 6, терміном на 10 (десять) років,

зареєстровано в реєстрі за Ме 2-2299.



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 Мо 877
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 Мо 515).

ВИРІШИЛИ:
І. Надати дозвіл Лунгу Євгенію Валеріяновичу на перерахування коштів

у сумі 384 865,00 (триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят п'ять)
гривень 00 копійок зі спеціального рахунку, відкритий в АТ «Ощадбанк»
ТВБВ Ль 10015/0414, Ло ЮА463288450000026206083114716, МФО 328845,
особі з числа дітей-сиріт, що підтверджується копією розпорядження
Біляївської районної державної адміністрація Одеської області від 04.06.2010
Ле 516/2010 «Про надання Лунгу Євгенію Валеріяновичу статусу
дитини-сироти», рішення виконавчого комітету Дачненської сільської ради
Біляївського району Одеської області від 17.05.2010 Мо 175 «Про доцільність
призначення піклувальника над неповнолітніми  Лунгу Євгеном
Валеріяновичем та Лунгу Любов'ю Валеріянівною», рішення виконавчого
комітету Дачненської сільської ради Біляївського району Одеської області
від 21.11.2019 Ле 168 «Про внесення змін до рішення «Про доцільність
призначення піклувальника над неповнолітніми  Лунгу Євгеном
Валеріяновичем та Лунгу Любов'ю Валеріянівною» від 17.05.2010 Мо 175,
рішення виконавчого комітету Дачненської сільської ради Біляївського
району Одеської області від 02.10.2020 Ме 164 «Про внесення змін до рішення
Виконавчого комітету Ло 168 від 21.11.2019 «Про внесення змін до рішення
«Про доцільність призначення піклувальника над неповнолітніми Лунгу
Євгеном Валеріяновичем та Лунгу Любов'ю Валеріянівною» від 17.05.2010
Ле 175», який перебуває на квартирному обліку з 17.05.2010 відповідно до
рішення виконавчого комітету Дачненської сільської ради Біляївського
району Одеської області від 17.05.2010 Мо 175 «Про доцільність
призначення піклувальника над неповнолітніми  Лунгу Євгеном
Валеріяновичем та Лунгу Любов'ю Валеріянівною», до довідки виконкома
Дачненської сільської ради Біляївського району Одеської області
від 17.08.2021 Ме 1320 «Про те, що Лунгу Євгеній Валеріянович
06.07.1997 р.н., перебуває на квартирному обліку Дачненськоїсільської ради
від 17.05.2010 по теперішній час», на рахунок продавця Г аврилюк Валентини
Володимирівни, відкритий в Ф-ї Хмельницького ОУ АТ «ОЩАДБАНК»
ТІВБВ Ле  10022/058 ОПЧ, Ле ОА433157840000026206000474557,
МФО 315784, у рахунок оплати за договором купівлі-продажу будинку та
земельної ділянки кадастровий номер: 5121082400:02:001:0641, що
придбаває у власність Лунгу Євгеній Валеріянович за адресою: Одеська обл.
Одеський район,с. Дачне, пров. Молочний, буд. 6.



2. Управлінню соціального захисту населення Одеської районної
державної адміністрації Одеської області здійснити дії відповідно до п. 34
постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 Ло 877 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 Мо 515) надати дозвіл
Лунгу Євгенію Валеріяновичу, 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 Аркадій МКРТИЧЯН

Заступник голови комісії Анна СЕРЕДА

Секретар комісії Сона АМІРХАНОВА

Члени комісії: Оксана ВЕРБИЦЬКА

Володимир ХИТРЕНКО

Ігор ТІТОВ

Руслан ЗАГІДУЛІН


