
укрАТнА

КАМ, ЯНКА-Б УЗЬ КА РАЙОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНIС ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
аЁ7 м. Кам'янка-Бузька х" ýеЭ6 rlО' 'ОrrОr

Про сmворення KoMicii з пumшнь форtпування
пропозuцiй сmосовно поmребu u4odo
спря.цування субвенцii на проекmнi, буdiвельно-
peшoшmHi робоmu, прuDбання HcumJla mа
прамiu4ень dля розвumку сiмейнuж mа iHmttx

форrчt вLtховання, наблu)tсенuх Do сi.uейнuх,
забезпечення мсumлол| Dimей-сuрim, dimей,
позбавленuх баmькiвськоzо пirulування, осiб з tx
чuслu у Калуt'янка-Буз ько.uу районi

Вiдповiдно до Сiмейного кодексу Украiни, Житлового кодексу

УкраiнськоТ РСР, законiв Украiни кПро охорону дитинства)), пПро

забезпечення органiзацiйно-правових умов соцiального захисту лiтей-сирiт та

дiтей, позбавлених батькiвського пiклування>>, <Про житловий фо"д
соцiального призначення)>, Положення про дитячий буаинок сiмейного типу,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 26.04.2002 JЮ564,

Примiрного положення про малий груповий булинок затвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 31.10.2018 Jф 92б, Порядку та

умов надання у 2019 poui субвенцiТ з державного бюджету мiсцевим бюджdтам

на проектнi, будiвельно-ремонтнi робсги, придбання житла та примiщенЬ'ДЛя

розвитку сiмейних та iнших фор, виховання, наближених до сiмейних,

забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, шозбавлених батъкiвського гliклування,

осiб з iх числа, затверджених постановою Кабiнету VIiHicTpiB Украiни вiд

15.11 .20111 J\Ъ877 (зi змiнами).

1. Створити Комiсiю з питань формування пропозицiй стосовно потребИ

щодо спрямування субвенцiТ на проектнi, булiвельно-ремонтнi роботИ,

придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форl',t

виховання, наближених до сiмейних, забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiТей,

позбавлених батькiвського пiклування, осiб з Тх числt у Кам'янка-БУЗЬКОМУ

районi (надалi - Комiсiя) i затвердити ii склад згiдно з додатком.



2. Затвердити По--tо,t,ення про Комiсiю, що додасться.
З. Контроль за вtlконання\I розпорядження покласти на заступника голови

обов'язкiв.

Перший за

Е
о*ь]ý

о укр}

районноi державноi a:rriHicTpauiT вiдповiдно до розподiлу функцiональних



.Щодаток
до розпорядження голови
районноТ державноТ адмiнiстрацii

вiд ý/ еS ra/gJ,r, Рd б /t].?^ а 8//9

склАд
KoMicii з питань формування пропозицiй стосовно потреби щодо
спрямування субвенцiТ на проектнi, булiвельно-ремонтнi роботио

придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм
виховання, наближених до сiмейних, забезпечецня житлом дiтей-сирiто

дiтеЙо позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ik числа
у Кам'янка-Бузькому районi.

Вашкiвський Андрiй Станiславович перший заступник голови районноТ
державноТ адмiнiстрацii, голова
KoMiciT

Щякiвнич IBaHHa Михайлiвна начальник служби у справах дiтей
районноТ державноТ адмiнiстрацii,
заступник голови KoMiciT

головний спешiалiст з питаI{ь сiмейноi
полiтики управлiння соцiального
захисту Ilаселення районноi
державноТ адплi н i страчiТ

Члени KoMiciT:

Мигаль Марiя €вгенiвна

Барила Людмила AHToHiBHa

Щякiвнич Роксолана Йосифiвна

Загайко Анлрiй N{ихайлович

Ковтало Василь Володимирович

нач€цIьник управлiння фiнансiв
районноi державноi адмi нiстрацii
нач€uIьник вiддiлу правового
забезпечення, взасмодii з
правоохоронними органами оборонноТ
та мобiлiзацiйноТ роботи ацарату

районноТ державноТ адмiнiстрацii
начаJIьник управлiння соцiального
захисту населення районноi державноi
адмiнiстрацiТ

голова постiйноТ KoMicii районноi ради
з питань бюджету, фiнансiв та
податкiв (за згодою)

директор районного центру
соцiальних служб для сiм'i, дiтей та
молодi районноТ державноi
алмiнiстрачiТ

паньонтко Галина Степанiвна



Росовська Надiя Петрiвна

Савка Ольга Щмитрiвна

Столярчук Уляна Михайлiвна

Чабан IBaH Андрiйович

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацiТ

начальник вiддiлу бухгалтерського
облiку i звiтностi управлiння
соцiального захисту населення
районноi державноI адмi нiстрацii
началъник вiддiлу iнфраструктури та
житлово-комунаJIьного господарства
районноТ державноI адмiнiстрацii
головний спецiалiст вiддiлу опiки та
пiклування над дiтъми-сиротами та
дiтьми, позбавленими батькiвського
пiклування, усиновлення служби у
справах дiтей районноi державноi
адмiнiстрацiт
В.о. начальника вiддiлу
мiстобулування та архiтектури
районноi державноТ адмiнiстрацiТ

любов Височанська



ЗАТВЕРД}КЕНО
Розпорядження голови
районноi державноi адмiнiстрацiТ

"1д 
о/ р Е И/9 J,г, 386 /a/-ar//g

поло}кЕння
про Комiсiю з питань формування пропозицiй стосовно потреби щодо

спрямування субвенцiТ на проектнi, булiвельно-ремонтнi роботи,
придбання )Itитла та примiщень для розвитку сiмейних та iнйих форм
виховання, наближених до сiмейних, забезпечення житлом дiтей-сирiто

дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ix числа
у КамОянка-Бузькому районi

1. Загальнi положення

1.1. Комiсiя з питань формування IIро[озицiй стосовно потреби щодо
спрямування субвенцii на проектнi, булiвельно-ремонтнi роботи, гrридбання
житла та примiщенъ для розвитку сiмейних та iнших форп,t виховання,
наближениХ дО сiмейниХ, забезПеченнЯ житлоМ дiтЪй-сирiт, лiтей,
позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ix числа у Кам'янка-Бузькому
районi (надалi Комiсiя) € консультативно-дорадчим органом районноi
державнот адмiнiстрацiт, яка утворюеться на перiод дii субвенцii з метою
виконанНя завдаНь, передбачениХ постаноВою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 15.11.2017 J\ъ877 <Про затвердження Порядку та умов надання у 2019
Роцi субвенцii з державного бюджету мiсцевим бюджетам на проектнi,
булiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвиткусiмейних та iнших форlи виховання, наближених до сiмейних, iu
забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, осiб з ik числы (зi змiнами) (надалi - Постанова).

1.2.Y своiй дiялъностi Комiсiя, керуеться Конституцiею УкраiЪи;
Житловим кодексом УкраiЪськоi рср, законами УкраТни, актами Президента
УкраТни, КабiнетУ MiHicTpiB Украiни, ПравиламИ облiку громадян, якi
потребують полiпшення житлових умов, i надання Тм жилих примiщень в
Украiнськiй РСР, затвердженими Постановою Ради MiHicTpiB Украiнськоi
рср i УкраТнськоi республiканськоi ради професiйних спiлок вiд |1.|2.1984
J\ъ 470 (зi змiнами), постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 15.||.2017
J\ъ877 (зi змiнами), вiдповiдними розпорядженнями голови районноТ
державнот адмiнiстрацii, рiшеннями районнот ради та цим Положенням.

1.З. Метою роботи KoMicii с формування пропозицiй стосовно потреби
щодО спрямуваннЯ субвенцiТ на проектнi, булiвельно-ремонтнi роботи,
придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших фор,

I



виховання, наблиiкенItх :о сirrейних, забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей,
позбавлених батькiвського пiк;чвання. осiб з iх числа та умов i визначення
дiтей, яким буле прилбано жIiтло або призначено грошову компенсацiю у
Кам'янка-Бузькоrtr, районi .

1.4. Комiсiя \1а€ право одержувати В установЛеномУ порядку вiд
структурних пiлроздi:riв parioHHoi державноТ адмiнiстраrrii, мiсцевих органiв
виконавчот в-цади. органiв мiсцевого самоврядування. громадських
органiзашiй необхirн1. iнфорпrачiю з питань, шо належать до iJ комгtетенцiт,

2. Склад та порядок створення KoMiciT

2.1. Комiсiя с консу-лЬТаТИвно-дорадчим органоN{, якиЙ утворюсться на
перiод лiТ СубвенцiТ ), складi голови KoMiciT, застYпника голови KoMiciT,
секретаря та членiв Koп,riciT.

2.2. Склад Коп,riсii затверджусться розпорялженням голови

заступник голови районноТ держадмiнiстрацii,
с начаJIьник служб, у справах дiтей районноТ

районноi
державноi адмiнi страцii.

2.З. Головою KoMicii с
заступником голови KoMiciT
держадмiнiстрацiТ.

2.4. Склад KoMicii формуеться з представникiв структурних пiдроздiлiв
районноi державноi адмiнiстрацiI з питань соцiального захисту населення,
фiнансiв, освiти, житлово-комун€Lльного господар.ruu, вiддiлу
мiстобулування та архiтектури, вiддiлу iнфраструктури та житлово-
комунального господарства, а також представникiв вiддiлу правового
забезпечення, взаемодiт з правоохоронними органами оборонноi та
мобiлiзацiйноi роботи апарату районноi державноI адмiнiстрацii, районного
центру соцiальних служб Для ciM'T, дiтей та молодi, уповноважених
представникiв громадськостi та iнших установ (за згодою).

3. Завдання KoMiciT

З.l. Формування потреби щодо спрямування субвенцiТ за напрямамй,
передбаченими пунктом 4 цих Порядку та умов, i пiдготовка вiдповiднr,ж
пропозицiй;

3.2. Уточнення пропозицiй стосовно напрямiв та об'ектiв, на якi буле
спрямовано субвенцiю;

з.3 Перевiрка наявностi у дитини статусу дитини..сироти, дитини,
позбавленоi батькiвського пiклування, особи з Тх числа;

3.4. Перевiрка наявностi документiв про перебування дитини на
квартирному облiку;

3.5. Перевiрка наявностi у дитини майнових прав на нерухоме майно
або вiдчуження такого майна протягом ocTaHHix п'яти poKiB;

з.6. З'ясуванrгя можливостi/неможливостi вселення дитини у
примiщення, що зберiгалося за нею;



З.7. Перевiрка HarIBHocTi рецензованого звiту про оцiнку майна (акта
оцiнки майна), складеного вiдповiдно до Закону УкраТни "Про оцiнку майна,
майнових прав та професiriн1 оцiночну дiяльнiсть в YKpaTHi";

3.В. Визначення дитинLl. якiй буле придбано }китло або призначено
грошову компенсацiю.

4. Порялок роботи Kolricii та прийlIяття pirtrettb

4,1, Комiсiя протягоN,I п'яти робочих днiв з дати надходження
пропозицiй розглядас поданi документи та прийштас рiшення вiдповiдно до
Постанови.

4.2. Рiшення Korricii оформлясться протоколош,t, який пiдписусться BciMa
if членами, та подасться для затвердження в установленому законодавством
порядку не пiзнiше Hirk через 10 календарних днiв з дня l,f ого прийняття.

4.З. Рiшення шодо визначення вiдповiдних об'сктiв та заходiв
приймаються та оформлюються вiдповiдно до пунктiв 8 i 10 Постанови.

5. Органiзацiя роботи KoMicii

5.1. Голова KoMicii:
- органiзовус роботу i проводить засiдання KoMicii;
- приймае рiшення про скликання засiдань KoMicii;
- представляс Комiсiю у вiдносинах з органами державноi влади та

органами мiсцевого самоврядування.
За рiшенням голови KoMiciT можуть створюватись oKpeMi робочi групи

для вирiшеЕня конкретних питаньо що виникають у процесi розгляду питанъ.
5.2. Секретар KoMicii:
- iнформуе членiв KoMiciT про мiсце i час проведення засiдань;
- готус матерiали до засiдання KoMicii;
- оформляс протоколи засiдань;
- здiйснюс органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi KoMiciT.
Якшдо секретар KoMiciT вiдсутнiй на засiданнi, то голова KoMicii доручр,с

iншому членовi KoMicii тимчасово виконувати функчii секретаря.
5.З. Члени KoMicii мають право:
- брати участь в ycix засiданнях KoMicii та в прийняттi рiшень;
- ознайомлюватися з yciMa матерiалами, що пiдлягають розгляду на

засiданнях KoMicii;
- на занесення свосi окремоТ думки до lrротоколiв засiдань KoMicii.

б. Забезпечення дiяльностi KoMiciT

6. 1. органiзацiйне та iншi
здiйснюе управлiння соцiального
адмiнiстрашii.

види забезпечення дiяльностi KoMicii
захисту населення районноi державноi


