
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням виконавчого комітету 

Музиківської сільської ради 
Від 27.01.2022 № 14 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання комісії з формування у 2022 році пропозицій щодо 
потреби в 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 , підтримку малих  групових будинків та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

27.01.2022                                                                                           с. Музиківка  
                                                                                                       Зал засідань  
Присутні: 
Лейбзон Савелій Нолєвич – сільський голова, голова комісії 
Воробйова Альона Вікторівна – завідувач сектору «Служба у справах дітей» 
відділу освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради, 
секретар комісії 
Члени комісії: 
Шкурупій Тетяна Анатоліївна, завідувач КЗ «Східненський ясла-садок» 
Погрібна Людмила Сергіївна, секретар сільської ради 
Лебєдєва Альона Миколаївна, головний спеціаліст, фінансист 
бухгалтерського-фінансового відділу 
Сальнікова Юлія Валеріївна, начальник відділу освіти та гуманітарного 
розвитку Музиківської сільської ради 
Шнирук Ірина Василівна, начальник відділу ЦНАП виконавчого комітету 
Музиківської сільської ради 
Колісніченко Людмила Леонтіївна, інспектор з розвитку інфраструктури, 
житлово-комунального  господарства та енергоефективності 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Формування та затвердження загального списку дітей, які 
перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, 
імені,по батькові ( за його наявності), дати народження дитини, дати 
її взяття на такий облік, інвалідності ( у разі встановлення). 

2. Формування потреби щодо спрямування субвенції для виплати 
грошової компенсації за належні для отримання житлові 
приміщення для дітей з метою придбання житла. 



 
1.СЛУХАЛИ: Про формування та затвердження загального списку дітей, які 
перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені,по 
батькові ( за його наявності), дати народження дитини, дати її взяття на такий 
облік, інвалідності ( у разі встановлення). 
ІНФОРМУВАЛА: Воробйова А.В. – завідувач сектору «Служба у справах 
дітей» відділу освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради, 
про формування та затвердження загально списку дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування віком від 16 до 23 років, які 
перебувають на квартирному обліку в Музиківській сільській раді( кількість 
таких дітей, ПІБ, рік народження, дату взяття на квартирний облік).Одна особа 
з числа дітей-сиріт Суворова Віра Євгенівна, 03.07.2003 року народження є 
дитиною з інвалідністю. 
ВИРІШИЛИ: Інформацію Воробйової А.В. щодо формування та 
затвердження загального списку затвердити. 
2.СЛУХАЛИ: Про формування потреби щодо спрямування субвенції для 
виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 
для дітей з метою придбання житла. 
ІНФОРМУВАЛА:Воробйова А.В., завідувач сектору «Служба у справах 
дітей» відділу освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради, 
що постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 р. № 615 Деякі 
питання  забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків, 
передбачено розрахунок граничної вартості житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
Гранична вартість придбання житла для осіб визначається за такою формулою: 
де ГВЖ – гранична вартість житла; 
31 – 31 кв.м. загальної площі у квартирах, садибних (одноквартирних) 
будинках із житлового фонду, з яких жила площа на особу повинна бути не 
менше середнього показника забезпеченості громадян жилою площею у 
відповідному населеному пункті; 
10 – додаткові кВ. метрів жилої площі на особу з інвалідністю; 
Вг – вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного  
пункту за місцем перебування особи на квартирному обліку; 
Км – коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі 
житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, обласних центрів і 
міст обласного значення. 
Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті за місцем 
перебування особи на квартирному обліку обчислюється відповідно до наказу 



Міністерства розвитку громад та територій України від 16 грудня 2021 р. № 
337 Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами 
України. 
У разі придбання житла особами враховуються витрати на придбання 
земельної ділянки, на якій розташоване житло, якщо це не призводитиме до 
перевищення його граничної вартості. 
Орієнтовна потреба в коштах, необхідних для придбання житла становить 
1844,108(один мільйон вісімсот сорок чотири тис. сто вісім грн.). 
ВИРІШИЛИ: Доручити, бухгалтерсько-фінансовому відділу, після 
затвердження протоколу комісії, рішенням виконавчого комітету 
Музиківської сільської ради, сформувати потребу згідно розрахунку для 
формування орієнтовної попередньої потреби в коштах, необхідних для 
призначення грошової компенсації за належні для отримання житлові 
приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування з 
метою придбання житла для зазначеної категорії осіб. 
 Один примірник протоколу, підписаний всіма членами комісії, після 
затвердження виконавчим комітетом Музиківської сільської ради, передати на 
розгляд до Департаменту соціального розвитку Херсонської обласної 
державної адміністрації. 
Голосували: «ЗА»      8   ; «ПРОТИ»    0   ;  «Утримались» 0 
 
Голова комісії 

С.Н.Лейбзон _______________ 

Секретар комісії 
А.В.Воробйова _____________ 
 
Члени комісії: 
Шкурупій Т.А._____________ 
 
Л.С.Погрібна_______________ 
 
Ю.В.Сальнікова ____________ 
І.В.Шнирук ________________ 
 
Л.Л.Колісніченко____________ 
 
А.М.Лебєдєва______________ 
 


