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укрАiнА
i, dl ]t,J{i-{jiА-БузъкА рмоннл дЕржАвFIА АдмIF{IстрАцIя

РСЗШОРЯДЖЕННЯ
lr ,,up: ,tD И lьоtсц/{/

b,l. Кашt'яt+ка-Бузька

ГIp'i l:|\,;li,,t,;{,{,!|1Hr!, Ko"uicit ? пumань форм.увilння
tJ {}f ld,Jt lil ' 

t : у,_: ;:,il ii 6е yt цii з d е р эк а в н о z о б ю Dlк еmу
.д{JicJtd].ir]i,,it 6;l;ll,HcemaM на проекrпнi, буDiве.пьно-

Дe,}{lt'.i l,.,;,hll' 1:обопаl,а, rcрudбuнttя Jtсuпl"rl1 пlо
i,lpt{,;y|)M,i,:|i!b i|ля {}0звutмку сiмеЙtluх mfl iHutux
ilл,:l1э"lв l;!t.х(ttit!ння9 наблuмсенлж io сLuейншr,
,t{1,3э,lty,:__l,,,ieitýl:,iE,}ttl!иt.,!o.fut diплей-сuрimо dimеЙ,
|зitз,:',l!,l,,j.!,*Illлý бal|tbKiBcllKo?o lвiюцування, осiб з tx
ll &i, t,,: :. i: !.,j, ifйil.,и' :l н t:ч- Бу з ь ко.uу р w ti о н i

,::,, i,irlll iдttлз ло Сiпtеliного кодексу УкраrЪи, Жtлтлового Koi{eКcy

Yt:}ll;i-l l.Kl_,: РСР" законiв YKpaTHl.r <lTpo охоронy дитIlнства)). кПрс;

Jёi1,:;lзг i ,i;;.ii,Hri олэганiзацiйно-поавових yN{oB соцiального захис,гу лiтей-сttiэi',' та

цi:,r.,l. ]i jj6,1B_rti;-l.Iиx батькiвського пiклування>, кГlро тсит.повttil chort.l

ос,гiа;li-i1.}.{} г:Oизt{ачення)>, Положегtня про дитячий будинок сiмеi.fногс. ]-i1lly,

]а_тi-л!,гll,,_}i:эilJl,:] IItlстановою К'абiнету I\4iHicTpiB УкраТни BiJr 26,а4.2а02 ,\95lJ.1,.

[l1_,111.1_1i:l;i 11 i]оло}ке}{ня шро ма,тлtй груповий будлtнок, за.твердя(е}1(}го

гiосл,;:,}{, l,,]irз,<., Кабiнету ivlitlicTpiB УкраТни вiд -? i . t0.2018 М 926" Порялrсу та уiи$t]
tlil,i_C]l]l:i; ,,у ,)-О^Zt');эоr:i субвенцiТ здерх(авного бюдяtет), мiсцевиця бюд}ке,га},j на
iIrjC,i]laг _ i. б,",liirле:rыло-ремонтнi роботrr, гrридбання житла та гiримiiцень j{Jiя

роз_:jlj,,1,, c,r,tl:i'illиx та iHlirиx форпt виховання. наближених до cirulel-Tltltx. за
заtj;:,г,,,,:li:ij,}Iя ),!tialлФА4 дiтеr"l-сирir,, дiтей, позбавлених батькiвськогс лiк.livва.ttня.
зсit.i ]:, il; Iiij{]_T,;ll затвеi]д}кеFILlх постановою Кабiнету IViiHicTpiB yKpaTirlt вiд
l5. j i ] r i .; ili:tj'/'7 (у редакшiТ ilостанови Кабiнету N4iHicTpiB YKpaTHrT вiд
01 .:}5"2;,_]i_ ;\Гs 5l 5):

1. t.,|TB+pllT,lT }tопдiсirо з питаI{ь Формування tloTpeбtt в субвенцiТ з

щ9гi{(дЕi}:i,l},l,t} iiiод:кетlz лдiсriевiлм бюдittетаьl на проектнi, булiвельно-ремlонi,нi
Doi,t.;T,i_ :tрrи.цбання jкит"па та припtirцень дJIя розвитку сiплейних та iнlпих фари
зи}l-эli::лlii]lr-i, F{i.б.]-lt;}Itених до сiмейних, забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтеii,
позi],а:*. с:i;l.tх ба:-ькiвсьtсого пiклування. осiб з Тх чис"llа у Кам'янка-Бузькоl,,т,v
lla,;li,lli i |la.];r:],l Комiсiя) i затверд1,1ти iT склад згiднсl з додатко]чI.

о" lбtlо/-JilаQ



2, З;rтвt.рдити Положення про Комiсiю, що додасться.

_i 1j t1.1t:irз,It 1,в.ким, rцо в,}-ратило чиннiсть, розгtорядження голови районноТ
J]epl]tai.tIr;:,i адrriнiстрачiТ вiд 01.08.2019 }q206l02-08/19 кПро створення KoMiciT з

пи1,;-]{5 :]tо-ом\.вання пропозицiй стосовно потреби шiодо спряд,{ува.ння субвенцiТ
гl;л l1l,){)l,,l,,rlti, ijудiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiiцень дJlя

рсtз{ii.],] t:\, оiмеЙних та iнrших tilopM виховання, наблиrкених до сiп,lеЙнt,rх,

за(_i:,зl,il,-,19Еня житлом дiтей-сирiт. дiтеti, позбавлених батькiвського пiклування,
ocir_i :l T,,,,{]lcili; 1, Каlчt'янка-Бузькому районi>.

ч, [tоr.троль за вrIконанням ро!порядження покласт!1 I]a першоt,t)
33L: I,r,, I iL-] t. ка гоJ-Iо ви районноТ деря{авноТ Андрiя Корбецького.

Г'O;Ёt]ьri. Христина ЗАМУЛА
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Щодаток
до розпорядження голови

0|-
склАд

KoMiciT з IIитанЬ формування потреби в субвенцii з державного бюджету
tчIiсцевим бюдrкетам на проелсгнi, будiвельно-ремонтнi ро боти, придбання
i}iЕ{тлiitr, r,а примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм виховання,

н*6fiижених до сiмейнихо забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ix числа

у Кам'янка-Бузькому районi
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,,l,. }r,tлрбецьiсий перший заступник голови районтrоТ державноТ
адмiнiстрацiТ, голова кощФЦ=-=.-

I. j-{яrкiвтtи.l начальник служби у сlrравах дiтей районноТ державноТ
адмiнiстрацii, засryпник голови KoMiciT

icli, ^\itигfi.Jrr" головний спецiалiст з питань сiмейноТ полiтики

управлiння dоцiального захисту населення районноТ
державноi адм iнiстрацiТ, секретарлqNI]gЦ_

J1.ii;rрила начальник управлiння фiнансiв районноТ державноТ
адмiнiстрашiТ

E'.,ljti*l лtiввtи.а завiдувач сектору з питань правовоТ роботи,
запобiгання та виявлення корупцiТ апарату районноТ

державноI адмiнiстрацiТ
д.. Sttгайlко начаlrьник управлiння соцiального захисту населення

районноi державноТ адмiнiстрацiТ
.Гl. LLlеr*чlук завiдувач сектору освiти районноi державноТ

адмiнiстрацiТ
г.iliiнlьоttтко директор Кам'янка-Бузького районного цонтру

соцiальних олужб для ciM'T, дiтей та молодi
}-j', i}lзt:СлвСЬ+(Ёi начапьник вiддiлry бухгалтерського облiку i звiтносli

управлiння соцiального :ахич населення Т районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ

i,_lt .,/i- a Blia завiдувач сектору житлово- комунrLльного
господарств а, iнфраструктур'lт, енергетики та з ахисту

довкiлля районноТ державноТ адмiнiстрацii
}/ ti..l :гс l*яllчу,tt головний сгrецiалiст вiддirry опiки та пiклування над

дiтьми-сиротами та дiтьми, позбавленими
батькiвського пiклуванця, усиновлення слуlкби у
справах дiтей районноТ державноТ адмiнiстрацiТ

-*"Чабан начаlrьник вiддiлу мiстобудування та архiтектури

/)р айоннgj державноТ адм i HicTp ацiТ

Кер iB rl tli к а FrЁ,раl,у JIЮбОВ ВИСОЧАНСЬКА

\l



ЗАТВЕРДХtЕНО
Розгtорядження голови

районноi державноТ адмiнiстрацii
вiд {|, 0N,LDlDNg /6Д0{-з///,D

ПОЛОЖЕННЯ
глро Комiсiю з питань формування потреби в субвенцiТ з державного

бкодrкету мiсцевим бюджетам на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи,
прrrдбdння }*(итла та примiщень для розвитпry сiмейних та iнших форм

tsихФЕанняч наближених до сirvrейних, та забезпечення житлом дiтей-сирiт,
дiтей; позбавлених батькiвського пiклування, осiб з iх числа

I. Загальнi положення
1, , l.оп,яiсiя з пйтань формування потреби в субвенцiТ з дер}кавного

бкл l в,; ],,, ]r,licшetl]4ý{ бюджетап,t на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи"
пtrllt;ldait..lrt }liитпа та примiщень для розвитку сiмейних та iншiлх форп,r
вt4},,.{rв.-}]1t,iя, наблlлн{енl{х до сiмейних, та забезпечення }китлолц дiтей-сtlрiт, дiтеГэ"
позч.t;lз-,,t,iтltr: батьт.;iвського пiклування" осiб з iх чисJlа (далi Комiсiя) с
Ko1-1iС'v'.-ti:'Гa,ijlIJнG-дорадLjиN{ органоN{ обласноТ дер}кавнсТ адьriнiстраiliТ, rц0

утзор}оi]fься на перiод дiТ субвенцiТ з метою виконання завдань, передбачених
поста]{.;tJою }tабiнету I!{iHicTpiB УкраiЪи вiд 01.06.2020 J\Ъ515 <ГIро внесення
зпцit-l до {lо0Tel{c,l}Ia Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 15 листопада2017 р. ЛЪ 877>

{д;rili -- l lo;:TattoBa-).

],,,,, У своlй дiяльностi Комiсiя керусться Коttституцiсю УкраТни,
Ж{i,тТлrl:.,l.i it }(олексо\4 УкраiЪськоТ РСР, законами УкраlЪи, постанова\,1и
Bc1l;llгi,l,:-,i -Р;,,д:а УкuаТни, актаN,{и Президента УкраТни, Кабiнету MiHicl,piB
Ул,lэ;tТ.;i,. ilpaBl.t:-taMlr облiку гроNlадян, якi потребують полiпшення житлових
yel(]l} , t+,tцачн,,;i iM ;кI4.гiих примiшень в УкраТнськiЙ РСР, затверджени\,{t{
п(}c.-Ii"]]ii,,_]:]i,:lсl 1}ал,рt },v4iHicTpiB УкраТнськоТ РСР i УкраТнськоТ республiканськоТ
рад]i,j гl;irэ{ieciйHiax спiлок вiд 1 1.i2.1984 Лq 470 (зi зплiнами). постановок)
Кабiii,,эlri N4{iнiсllзiв Ул:раiЪrа вiд 01.0б.2020 J\Ъ5]5 <Про внесення зlчtiн дс
ilociEii]l"iii:4 i{.;iбi:тет,у MiHicTBiB УкраТни вiд 15 листопада 201j р.}с 87i>>,

вi,illтоиi,l;зипли розпорядженняп{и голови районноТ дер}кавноТ адмiнiстрачiТ,
piшirlHHrt:vtlr районнсТ ради та цим Положенняпд.

1.З. Метою роботи KoMiciT с формування потреби
бюдя<ет;r

гою роботи KoMiciT с формування п:чб". в субвенцiТ з державного
мiсцевим бюджетам на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи,

lтрi.l,лбалtчli я{итла та приплiшlень для розвитку сiьцейнtлх та iнших фор*
вtr]},Llв|1,1:1-1я., гtitблияtених до сiшлеЙних, забезпеiIення житлоь,{ дiтеЙr-сирiт. ,цiтеl"t.

пс;зOаlз. с,iлi+х ба,тькiвсьtсого пiклування. осiб з i.ч числа) формування та
]flT,}l}[:li)}riэi{Hя заГального списку лiтей, якi перебувають на квартирному облiку
ха ]],]:] |ii:,,{1{]HHJl 0piCHToBHoT потреби в коштах, затвердження списку дiтеЙ ,цля
вtrIг,l{i:l.гl. 1,}]i]цIовtlТ KoMtTeHcaшiT iз вl.rзначенням обсягу такоТ коп,tпенсацiТ.

1 'i. Korriciяr ма,с праtsо одер}кувати в установленому порядк), вiл
cTl]i7ь:-.,\,,["IJrtx пiдроздiлiв районноТ державIrоТ адтчriнiстрацiТ, мiсцевих органiв
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вив,(]Ijаз'.]оТ влiади, органiв мiсцевого самоврядування, громадських орГаFIiзацiй

Heofl.-,ii,:{Ti,7 лrrфорrчiацiю з питань, що наJIежать до ii компетенцiТ.

trl" Склад та порядок створення KoMicii
.2, , Utmal{ KoMiciT затверджуеться розпорядженням голови раЙонноТ

,це снtаЕ t iLiT адлriнiстрачiТ.
2.2. Головою KoMioiT районноТ державно1 адмiнiстрацiТ,'2.2. \ оловою KoMtott е заст)шник голови раионноl державно1 адмlнlстрац1l,

застуtt}]I,iком голови KoMicii с начальник служби у сlrрав€ж дiтей РайОННОТ

це, Е,i}iз Ei lI lэТ е,дl,t iIricTpaшiT.
2._,. (.]клtrд KoMiciT форплусться з представникiв структурних пiдроздiлiВ

ра,йt-,llilrлi державноТ адмiнiстрачiТ з питань соцiального захисту населеННЯ.

фiна_il;.,в. ,lcBiTlt, iкитлово-комунального господарства. вiддiлу мiстобУлУВеНFIЯ

rа a"lзxi,,t:K,xyplr. а Taкo)t( предстаtsникiв з пLlтань правовоТ роботи. запобiгання Та

вияЕjlе]{},{я корl,пцiТ апарату районноТ державноТ адмiнiсrрацii, районнОГО
цеIrl])/ соtдiыtьних слrужб для ciM'T, дiтей та молодi, а також yповноваженi]Х

преiiс,гi:-вIlitкlв громадськостi та iнших установ (за згодою).

trII. Завдання KoMicii
З, ], , Формування потреби в оубвенцiТ за напрямами, передбаченИNiИ

п}tlltT,)lrt 4. з урахувсtl\\Iflм умов) в}lзIlа,rеllнх пуl\ктом 5 r.lrx Порядку та )},tQа,
пiцгэr[l]j[(;l ]зiцпrlвiдню< пропозицiй з урахуванняN{ граничноТ BapTocTi жllтЛа,

розрЁl)i{.jЕ"аэоТ вiлповiдно до пунктiв 12 i 14 цих Порядку та умов, i наявнОТ

прс, f-rк г i i i}T "цilltулл ент aIriT;
'.\ ,',,:,, 0lоршtування та затверд}кення загального сгIр{ску дiтеr"r. якi

гiер;б,/rirлrэть нчl квартирному облiку, iз зазначенняп,i прiзвr.rrца. iMeHi. ПО

батькtлlri (за його наявностi), лати нарOдження дитинt{, дати взяття lT rra такрlй

об.,:.ilс, lнватiдностi (у разi встановлення) та opicHToBHoT потреби в коIлтах,
нео fiKi,,i в и,I(,цJlя пrэи,цбання }китла;

З,:.| , З;rтверцження списку дiтей лля виплати грошовоТ компенсацiТ iз
визtiitrl{r;гlня\,I окремо шодо кожноТ дити}rи обсягу такоТ комгtенсацiТ;

.}..i , }-}i:годження шодо житловр.Iх об'ектiв, якi планусться придбати д,tя
забезtlё:,+е]{ня }кI{тлом дитячих булинкiв сiмейного типу, соlliапьниN,I яtI.{тлох,I.

жtr{,г.lс,},] Ul.s дiтеti, в тому числi за рахунок гроiповоТ компенсаrriТ;
.j ::: , iJepeBipKa наявностi в дитинiI статусу дитини-сироти, дtr{тил{и,

поз(:.аtз.,t,,ttllТ батысiвського пiкл)iвання, особи з ix числа;
3,{!. Перевiрка наявностi документiв про перебування д}lтинil на

:."-: " ilepeBipKa докуп,lентiв, шо подаються лля прилбання кIlтла"
передrJ;l'лених пуrIктом 20 цих lТорядку та умов;

З.8-, Оботе;кення стану житлового прllмiшення (булинку, квартири), rцcl

прлt,цбааастьсjl.
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lV. Порядок роботи KoMiciT та прийняття рiшень
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1,1".,. Коrлiсiя приймас рiшення щодо обсягу потреби субвеirшiТ за

HatlpЯ\4illvti,{. гlерелбаченими п)/нктом 4, з урахуванням умов, перелбаченIlх
ll}'Fji:Т'Эl,1 S tцrt;< 11ор,ядку та чмов, протягом 30 днiв з дати набрання чинностi
црi>,. [l,:riэ.aI:Ity ,:а .y'}tоB.

;tr,.,], Fiцrенrrя ttoMiciT оформляеться протоколом, якиft складасться у двох
ПPlt,ilailJlti,Il,:iflt, пiлпiасуеться BciMa if членами та затtsердяtусться с)рганом
ВИtt<ЭiЗЗ..'+оТ I;лади (один примiрник протоколу надсI{ласться об.liаснiй
п epHr, ад -,t 

i rri страшii).

\r. Органiзацiя роботлr KoMicii
.j. , [-о.пова [toMioiT:
, itl ,} ;t] tiзовv*,: 0с,боту, i проводить засiдання Koп,riciT;
.-1tr] j],{p]l\{а,Ё рiшlення про скJIикання засiдань KoMiciT;
-lli]едl)тавляс Комiсiю у вiдносинах з органами державноТ владlr та

орt flL{; }1,, t:i и ictie вого самоврядуtsанIjя.
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lЗа ::it,t,эн,{я},t гOлови KoMiciТ N{o}ItyTb створюватись окрепri робочi груlL{ лля
Btapiш_reltHlr I,iOiiKPeTHиX питаНЬ, ЩО виникаютЬ }i гtроцесi розгляду питань.

j ,,. {_ эF_rJJ]сtр KoMiciT:
"il.ili-,op,rtl'c членiв KoMiciT про мiсце i час проведення засiдань;
-],(.} г }"t] п4атерi;Lг{и до зас iдання Ком i с iT;

^tilllорlптлriс протоколи засiдань;
-.l ;r ii.iс;нкэ о рганiзачiйно-технiчне забезпечення дiяльностi KoMiciT.
_! *,,,_lLс: cei.ipeTap КошriсiТ вiдсутнiЙ на засiданнi. то голова KoMiciT доручас

iH ш ll ч.1,,,;леновi KoMicii тип,I часово виконувати функцiТ секретаря.
.] .:;,, l-J,:rc:Hrl KolиiciT L{ають право:
."ii1,;:,Tl }L:а-clib в 1zcix засiданнях KoMiciT та в прийняттi рiшень;
-tlзг;айоtллюватися з yciMa матерiалами, що пiдлягають розглялу на
з;tс i.lttiннях Ко..лiс iT:

"' Fiit :]LлF{еi;еjjlля свосТ окремоТ дуN{ки до протоколiв засiдань KoMiciT,
' 5,'i, Заr:iдання KoMiciT вва}касться правомо}книN,t, якшо в ньоluу бере участъ

бi;; t цrэ .-то-IoRl{tэI{ вiд зага,тьного складу KoMiciТ.
,] :,:, l}irш,:'-rня КопцiоiТ гr,оиймаються шIляхом вiдкритого голос}lвання

ilPC,r'Tr,llJ frjл;,tпiстю голосiв iT членiв, присут,нiх на засiданнi. У разi рiвr+ого
РСЗгlо.Ii.illi гоitосiв вирiша,T ьним С голос головуючого на засiданнi KoMioiT,

VI. Забезпечення дiя.ltьностi Кодлiслi
t5., . СРГаgiзацiйне та iHlлi види забезпечення дiяльностi KoMiciT здiйснrос

}'ГiГli'|1.1i.irтя ссцiального захисту населення районноТ державноТ ацллiнiстраrriТ


