
ЩІ
ОДЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ7 мгдо ру -аохи

Про затвердження протоколу Ль 15
від 22.10.2021 засідання комісії з питань
формування пропозиції стосовно потреби
шодо 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 Мо 877 «Про
затвердження Порядку та умов надання У 2020 році субвенції з державногобюджету 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. ХЛ» 515) та
розпорядження голови Одеської районної адміністрації області від24.05.2021 Мо 40/од-2021 «Про утворення та організацію комісії з питаньформування 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 визначеннядітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію
у 2020-2021 роках»:



1. Затвердити протокол Ле 15 від 22.10.2021 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.

вгенія АБРАМОВАВиконуючий обов'язки голови



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням
В.о. голови Одеської районної
державної адміністрації Одеської
області від я. 70. 2021 року
Мо МД/24-фДои

ПРОТОКОЛ ХХ»15
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.

22 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 справах
дітей Одеської районної державної адміністрації Одеської області

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

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
районноїдержавної 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 Кузик Ольги Миколаївни 09.04.1998 р.н., особи з числа
дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо надання дозволу на
перерахування коштів на придбання житла (будинку та земельної ділянки,
кадастровий номер: 5120210100:02:001:0514), що знаходиться за адресою:
Одеськаобл., Подільський район, м. Ананьїв, вул. Незалежності, буд. 44 А.

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: 5120210100:02:001:0514) Кузик Ользі Миколаївні
09.04.1998 р.н., особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування,
що знаходиться за адресою: Одеська обл., Подільський район, м. Ананьїв,
вул. Незалежності, буд. 44 А.

ВИСТУПАЛА: Сона АМІРХАНОВА, яка повідомила, що до Служби у
справах дітей Одеської районної державної адміністрації Одеської області
надійшла заява від Кузик Ольги Миколаївни 09.04.1998 р.н., особи з числа
дітей, позбавлених батьківського піклування, яка проживає за адресою:
Одеська обл., Подільський район, м. Ананьїв, вул. Затишна, буд. 17,
щодо надання дозволу на перерахування коштів у розмірі 384 865,00
(триста вісімдесят чотири тисячі вісімсотошістдесято/-п'ять)
гривень 00 копійок, що перераховано на спеціальний рахунок, відкритий в
АТ «Ощадбанк» ТВБВ Ле 10015/0333,. Ло ОА213288450000026204092641216,
МФО 328845 в рахунок оплати за договором купівлі-продажу будинку та
земельної ділянки кадастровий номер: 5120210100:02:001:0514 на рахунок
продавця Ткаченко Вікторії Володимирівни, відкритий
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Київ, Україна,
Ле СА543052990000026201688826743, РНОКІП одержувача 2830013662,
МФО305299, як оплату за будинок та земельну ділянку кадастровий номер:
5120210100:02:001:0514, що придбавається У власність

Кузик Ольги Миколаївни, за адресою: Одеська обл., Подільський район,
м. Ананьїв, вул. Незалежності, буд. 44 А. Також наданий пакет документів



відносно будинку та. земельної ділянки кадастровий

//номер:5120210100:02:001:0514, що знаходиться за адресою: Одеська обл.,Подільський район, м. Ананьїв, вул. Незалежності, буд. 44 А.
Комісія розглянула наданий пакет документів Кузик Ольги Миколаївни,а саме: копія паспорта, копія довідки про присвоєння реєстраційного номераоблікової картки платника податків, рішення Овідіопольського районного

суду Одеської обл. «Про позбавлення батьківських прав» від 14.12.2005 посправі Де 2-2577/2005, рішення виконкому Йосипівської сільської радиОвідіопольського району Одеської області. «Про постановку на квартирнучергу дитини позбавленої батьківського піклування Кузик О.М.»від 22.04.2014 М» 9, фотографії житлового будинку, свідоцтво про право наспадщину за законом від 18.04.2011 зареєстрованого в реєстрі за Ло 742,посвідчений державним нотаріусом Ананьївської районної державноїнотаріальної контори Одеської обл., витяг про державну реєстрацію праввиданий  Ананьївським районним бюро технічної інвентаризаціївід 06.05.2011 Ло 29885086, свідоцтво про право власності на нерухоме майно(земельна ділянка кадастровий номер: 5120210100:02:001:0514)від 06.05.2014 Мо 21306692, сформований державним реєстраторомРудаченко А.О. Реєстраційна служба Ананьївського районного управлінняюстиції в Одеській обл., витяг з Державного реєстру речових прав нанерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.05.2014 Ле 21307166,витяг сформований державним реєстратором Рудаченко А.О. реєстраційноїслужби Ананьївського районного управління юстиції в Одеській обл.,технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлямита спорудами Ле 44-А, що знаходиться за адресою: вул. Незалежності,
м. Ананьїв, Подільський район, Одеська обл., виданий Ананьївським міським
бюро технічної інвентаризації від 30.08.2021 Мо 1479, довідка про реєстраціюмісця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку), щопридбавається, видана Ананьївською міською радою Одеської областівід 24.06.2021 за Мо 2241, інформаційна довідка з Державного реєструречових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухомемайно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуженняоб'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 02.09.2021 Ло 272925487,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 щодооб'єкта нерухомого майна від 22.09.2021. Мо 276075073, звіт про оцінкумайна від 08.09.2021 (житловий будинок), рецензія на звіт про оцінкужитлового будинкуз господарськими будівлями та спорудами від 19.09.2021,звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки загальною 0,0384 га,кадастровий номер: 5120210100:02:001:0514 від 08.09.2021, рецензія на звіт
про експертно-грошову оцінку земельної ділянки загальною0,0384 га, кадастровий номер: 5120210100:02:001:0514 від 08.09.2021,інформація про відкриття рахунку продавця Ткаченко ВікторіїВолодимирівни, відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Київ, Україна,



Ме ОА5а3052990000026201688826743,. РНОКПП одержувача 2830013662,
МФО 305299.

Відповідно до акту обстеження технічного стану житлового приміщення
(будинку) від 09.08.2021 Ле»1, складеного комісією, утвореною відповідно до
розпорядження голови Ананьївської міської ради «Про створення та
затвердження комісії для проведення обстеження стану житлового будинку
за адресою: вул. Незалежності, 44-А, м. Ананьїв, Подільського району,
Одеської обл.» від 09.08.2021 Мо 147/од-2021, загальна площа будинку
становить 67.8 кв.м., житлова площа 43.5 кв.м. Згідно зазначеного актубудинок придатний для проживання та подальшої експлуатації.

На розгляд комісії наданий Кузик Ольгою Миколаївною оригінал
договору купівлі-продажу житлового будинку, що знаходиться за адресою:Одеська обл., Подільський район, м. Ананьїв, вул. Незалежності, буд. 44 А
від 22.10.2021 зареєстрований в реєстрі за Ле 1482, посвідчено Мороз Н.О.,
державним нотаріусом Ананьївської районної державної нотаріальної
контори Одеської обл. Накладено заборону відчуження майна - житлового
будинку, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Подільський район,
м. Ананьїв, вул. Незалежності, буд. 44 А від 22.10.2021 зареєстрована в
реєстрі за Ло 1483, посвідчено Мороз Н.О., державним нотаріусомАнаньївської районної державної нотаріальної контори Одеської обл., срокомна 10 (десять) років. Також наданий оригінал договору купівлі -- продажуземельної ділянки, кадастровий номер: 5120210100:02:001:0514, що
знаходиться за адресою: Одеська обл., Подільський район, м. Ананьїв,
вул. Незалежності, буд. 44 А від 22.10.2021 зареєстрований в реєстрі заЛе 1484, посвідчено Мороз Н.О., державним нотаріусом Ананьївської
районної державної нотаріальної контори Одеської обл. Накладено заборону
відчуження майна - земельної ділянки, кадастровий номер:5120210100:02:001:0514, що знаходиться за адресою: Одеська обл.,
Подільський район, м. Ананьїв, вул. Незалежності, буд. 44 А від 22.10.2021
зареєстрована в реєстрі за Ло 1485, посвідчено Мороз Н.О., державнимнотаріусом Ананьївської районної державної нотаріальної контори Одеської
обл., сроком на 10 (десять) років.

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

ВИРІШИЛИ:
І. Надати дозвіл Кузик Ользі Миколаївні на перерахування коштів усумі 384 865,00 (триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят п'ять)

гривень 00 копійок зі спеціального рахунку, відкритий в АТ «Ощадбанк»
ТВБВ Ль 10015/0333, Мо ПА213288450000026204092641216, МФО 328845,



особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, що
підтверджується рішенням Овідіопольського районного суду Одеської обл.
«Про позбавлення батьківських прав» від 14.12.2005 по справі
Мо 2-2577/2005, яка знаходиться на квартирному обліку відповідно до
рішення виконкому Йосипівської сільської ради Овідіопольського району
Одеської області «Про постановку на квартирну чергу дитини позбавленої
батьківського піклування Кузик О.М.» від 22.04.2014 Ло 9» на рахунок
продавця Ткаченко Вікторії Володимирівни, відкритий в АТ КБ
«ПРИВАТБАНК» Київ, Україна, Ле ЦА543052990000026201688826743,
РНОКПП одержувача 2830013662, МФО 305299 у рахунок оплати за
договором купівлі-продажу будинку та земельної ділянки кадастровий
номер: 5120210100:02:001:0514, яку придбаває у власність
Кузик Ольга Миколаївна, за адресою: Одеська обл., Подільський район, м.
Ананьїв, вул. Незалежності, буд. 44 А.

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
Кузик Ользі Миколаївні, 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.у//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


