
 

 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 95 

 

від 29 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету  

Нижньосироватської сільської ради 

на ІІ півріччя 2021 року 

 

 Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розділу 3 Регламенту роботи виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету № 100 від 26.11.2020 р. та розглянувши план роботи виконавчого 

комітету на ІІ півріччя 2021 року, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Нижньосироватської 

сільської ради на ІІ півріччя  2021 року (Додаток 1). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету сільської ради Проценко Ю.П. 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                            Ольга КЛИМЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток № 1 

        до рішення виконавчого комітету  

        «Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради 

на ІІ півріччя 2021 року» 

        від 29.06.2021 р. № 95 

 

План роботи виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради на  

ІІ півріччя 2021 року 
 

Дата 

проведення 

засідання 

Питання для розгляду Відповідальні за 

підготовку питання 

30.07.2021 р. Про підсумки розгляду звернень громадян 

за І півріччя 2021 р. 

 

Секретар сільської ради 

 

Про стан роботи виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради по 

виконанню делегованих повноважень 

органів виконавчого влади за І півріччя 

2021 р. 

Керуюча справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

Розгляд заяв Керуюча справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

30.08.2021 р. Про організацію роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022р.  

Керуюча справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

Розгляд заяв Керуюча справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

30.09.2021 р. Про виконання повноважень щодо 

забезпечення законності правопорядку 

охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян 

Загальний відділ (правового 

забезпечення) сільської 

ради 

Розгляд заяв Керуюча справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

29.10.2021 р. Про виконання повноважень у сфері 

соціального захисту населення  

Відділ соціального захисту 

населення сільської ради 

Розгляд заяв Керуюча справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

29.11.2021 р. Про виконання повноважень у сфері 

регулювання земельних відносин 

 

Відділ земельних відносин, 

містобудування та 

благоустрою сільської ради  



Про виконання повноважень у сфері 

освіти, охорони здоров’я, культури, 

молодіжної політики, фізкультури і 

спорту 

Відділ освіти, культури, 

молоді, спорту та туризму 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Розгляд заяв Керуюча справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

22.12.2021 р. Про план роботи виконавчого комітету 

на ІІ півріччя 2021 р. 

Керуюча справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

Про проект бюджету 

Нижньосироватської сільської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

Фінансове управління 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Про проект Програми економічного та 

соціального розвитку 

Нижньосироватської сільської ради на 

2022 р. 

Керуюча справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

Про проект Програми соціального 

захисту населення Нижньосироватської 

сільської ради на 2022 р. 

Керуюча справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

Про проект місцевої програми розвитку  

«Здоров’я населення» на 2022 рік 

Нижньосироватської сільської ради   

Сумського району Сумської області 

КНП «Центральна АЗПСМ 

с. Нижня Сироватка» 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Про проект Цільової програми розвитку 

освіти на 2022 рік  

Відділ освіти, культури, 

молоді, спорту та туризму 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Про проект Програми фінансової 

підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Центральна АЗПСМ                    

с. Нижня Сироватка» 

Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області на 

2022 рік 

 

КНП «Центральна АЗПСМ 

с. Нижня Сироватка» 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Розгляд заяв Керуюча справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                          Ю.П. Проценко 

 
 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 96 
 

від 29 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

№ 23 від 25.02.2021 р. «Про затвердження переліку  

об’єктів, які можуть використовуватися 

як реквізит адреси на території Нижньосироватської  

сільської ради за межами населених пунктів» 
 

 

Керуючись ст. 263 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 1 ст. 52, ст. 37  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи звернення громадян та з метою впорядкування, 

визначення адреси об’єктів, які знаходяться на території сільської ради за 

межами населених пунктів, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської 

ради вирішив: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету № 23 від                     

25.02.2021р. «Про затвердження переліку об’єктів, які можуть 

використовуватися як реквізит адреси на території Нижньосироватської 

сільської ради за межами населених пунктів», а саме: додаток 1 до рішення 

виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради № 23 від 25.02.2021 

року доповнити пунктами:  

«10. Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, садівниче товариство «Ланове»»; 

«11. Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, садівничий кооператив «Вишенька»»; 

«12. Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, садівничий кооператив «Псел»»; 

«13. Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, обслуговуючий кооператив «Постріл»»; 

«14. Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, обслуговуючий кооператив «Липки»»; 

«15. Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, садове товариство «Строітель»». 

2. Викласти додаток № 1 до рішення виконавчого комітету № 23 від 

25.02.2021р. «Про затвердження переліку об’єктів, які можуть 

використовуватися як реквізит адреси на території Нижньосироватської 



сільської ради за межами населених пунктів» зі змінами, у новій редакції 

(Додаток 1). 

3. Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету при підготовці 

рішень щодо присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна, які  знаходяться 

на території Нижньосироватської сільської ради за межами населених пунктів 

керуватися даним Переліком. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами (секретаря) виконавчого комітету Нижньосироватської сільської 

ради. 

 

Секретар сільської ради                                            Ольга КЛИМЕНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  
Нижньосироватської сільської ради  

       «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
№ 23 від 25.02.2021 р. «Про затвердження переліку  
об’єктів, які можуть використовуватися 
як реквізит адреси на території Нижньосироватської  
сільської ради за межами населених пунктів»» 

    від 29.06.2021 року №96 

Перелік гідрографічних, соціально-економічних, природно-заповідних або інших 

подібних об’єктів, які можуть використовуватися як реквізит адреси об’єктів 

нерухомого майна на території Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області за межами населених пунктів  

(нова редакція) 

№ 

з/п 

Найменування об’єктів, які можуть використовуватися як реквізит адреси 

об’єктів нерухомого майна 

1 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

Південна залізниця, станція Сироватка 72 км 

2 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

Південна залізниця, станція Сироватка 73 км 

3 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

Південна залізниця, станція Сироватка 74 км 

4 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

Південна залізниця, станція Гребениківка 79 км 

5 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

Південна залізниця, станція Гребениківка 80 км 

6 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садівниче товариство «Об’єднаний садівничий кооператив «Красносільський»» 

7 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садівниче товариство «Олдиш» 

8 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садівниче товариство «Олдиш 82» 

9 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садівниче товариство «Плодоовочівник» 

10 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садівниче товариство «Ланове» 

11 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садівничий кооператив «Вишенька» 

12 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садівничий кооператив «Псел» 

13 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

обслуговуючий кооператив «Постріл» 

14 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

обслуговуючий кооператив «Липки» 

15 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садове товариство «Строітель» 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                     Юлія ПРОЦЕНКО 

 

 

 



  

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Рішення №97 
 

від 29 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

 

Про розгляд клопотання Служби у  

справах дітей Сумської РДА щодо  

взяття на квартирний облік  

дитини-сироти Одинцової В. В. 

 

Відповідно до  пункту 2 пункту «а» статті  30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 34, 36, 39, 40 Глави 1 Розділу ІІІ 

Житлового кодексу України,  Постанови Кабінету Міністрів України від 11 

грудня 1984 року № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР» зі змінами, Постанови Кабінету Міністрів України від 

06.04.2011 р. № 365 «Про внесення змін до деяких рішень Уряду з питань 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов», розглянувши 

клопотання Служби у справах дітей Сумської РДА від 05.05.2021 року                        

№ 318/01-13 про взяття на квартирний облік дитини-сироти Одинцової 

Віталіни Віталіївни 23.03.2004 р.н., виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 

 

   1. Взяти на квартирний облік за місцем народження Одинцову Віталіну 

Віталіївну 23.03.2004 року народження, на загальну чергу за порядковим 

номером 15 та занести його до спису осіб, що мають право на позачергове 

одержання житлового приміщення за порядковим номером 12, як дитина-

сирота. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

сільської ради. 

 

Секретар сільської ради     Ольга КЛИМЕНКО 

 

 
 

 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Рішення № 98 
 

від 29 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про перереєстрацію квартирної черги  
 

Відповідно до Правил обліку громадян, що потребують покращення 

житлових умов, і надання  їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджених Постановою Ради Міністрів Української РСР  

і Української Ради Спілок від 11 грудня 1984 р. N 470  (зі змінами),                         

керуючись пунктами 6, 7 «б» статті 30, пунктом 2 «б» статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), розглянувши лист 

Служби у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації                               

№ 01-35/4833 від 15.04.2021 року «Про приведення у належний стан обліку 

громадян, що потребують поліпшення житлових умов», переглянувши 

квартирні справи громадян, які перебувають на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Нижньосироватської сільської ради, за погодженням з 

Громадською комісією з житлових питань при виконкомі сільської ради,  

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Провести відповідну перереєстрацію квартирної черги громадян, що 

перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті 

Нижньосироватської сільської ради на одержання житлового приміщення: 
 

А. ПОЗАЧЕРГОВА ЧЕРГА 
 

1.Шикуля Ярослав Віталійович,   

05.07.2001 р.н.   - 7/5 № 7 від 30.01.2019 р. 

2. Шикуля Кирил Денисович,  

02.02.2002 р.н.    - 8/6 № 50 від 31.05.2019 р. 

3. Сафрон Анастасія Миколаївна,  

28.05.2002 р.н.    - 9/7 № 51 від 31.05.2019 р. 

4. Бездідько Катерина Юріївна,  

03.02.2003 р.н.   - 10/8 № 52 від 31.05.2019 р. 

5. Шикуля Дар’я Віталіївна,  

31.03.1998 р.н.    - 11/9 № 163 від 24.12.2019 р.  

6. Синяговський Євген Михайлович,  

23.01.2004 р.н.    - 13/10 № 12 від 29.01.2021 р. 

7. Цибульняк Катерина Сергіївна,  

21.09.2003 р.н.    - 14/11 № 52 від 31.03.2021 р. 



8. Одинцова Віталіна Віталіївна,  

23.03.2004 р.н.    - 15/12 № 97 від 29.06.2021 р. 
 

Б. ПЕРШОЧЕРГОВА ЧЕРГА 
 

1. Фоменко Олександр Миколайович,  

11.09.1984 р.н.    - 4/1 № 66 від 27.07.2015 р. 

2. Охріменко Володимир Михайлович,  

08.10.1977 р.н.    - 12/2 № 164 від 24.12.2019 р. 
 

В. ЗАГАЛЬНА ЧЕРГА 
 

1. Шикуля Катерина Дмитріївна,  

         07.12.1994 р.н.                   - 2/1 № 5 від 22.01.2013 р. 

2. Горбунова Аліна Володимирівна,  

          р.н.                        - 3/2 № 115 від 27.09.2013 р. 

3. Фоменко Олександр Миколайович,  

р.н.                       - 4/1 № 66 від 27.07.2015 р. 

4. Шикуля Ярослав Віталійович,  

р.н.                        - 7/5 № 7 від 30.01.2019 р. 

5. Шикуля Кирил Денисович,  

р. н.                        - 8/6 № 50 від 31.05.2019 р. 

6. Сафрон Анастасія Миколаївна,  

р.н.                         - 9/7 № 51 від 31.05.2019 р. 

7. Бездідько Катерина Юріївна,  

р.н.                          - 10/8 № 52 від 31.05.2019 р. 

8. Шикуля Дар’я Віталіївна,  

р. н.                           - 11/9 № 163 від 24.12.2019 р.  

9. Охріменко Володимир Михайлович, 

р.н.                         - 12/2 № 164 від 24.12.2019 р. 

10. Синяговський Євген Михайлович,  

р. н.                            - 13/10 № 12 від 29.01.2021 р. 

11. Цибульняк Катерина Сергіївна,  

р.н.                             - 14/11 № 52 від 31.03.2021 р. 

12. Одинцова Віталіна Віталіївна,  

23.03.2004 р.н.                             - 15/12 № 87 від 29.06.2021 р. 

 

1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на громадську 

комісії з житлових питань при виконкомі Нижньосироватської сільської ради. 

2.  Секретарю сільської ради провести відповідні зміни в книгах обліку 

громадян, що перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті 

Нижньосироватської сільської ради. 

 

Секретар сільської ради     Ольга КЛИМЕНКО 
 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Рішення № 99 
 

від 29 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про створення комісії з питань формування  

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 

 

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 

із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 

2021 р. № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових 

будинків» якою затверджено: Порядок та умови надання 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; Порядок підтримки малих групових будинків; 

Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, керуючись підпунктом 2 пункту «б» статті 34, підпунктом 4 

пункту «б» частини 1 статті 34, статтею 40, частиною  6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 33 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування», статті 25 

Закону України «Про охорону дитинства», статті 11 Закону України «Про 

основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», з метою 

сприяння вирішення питань щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які потребують 

поліпшення житлових умов, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 

1. Затвердити Положення про комісію з питань формування пропозицій 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n158
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n188
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n188
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n188


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 (Додаток 1). 

2. Затвердити склад комісії з питань формування 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  (Додаток 2). 

 3. Рішення виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради від 

20.07.2020 року № 74 «Про створення комісії з питань формування 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 та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа» вважати таким, що втратило чинність. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

Відділу соціального захисту населення Нижньосироватської сільської ради 

Войтенко О.М. 

 

 

Секретар сільської ради     Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  
Нижньосироватської сільської ради  

       «Про створення комісії з питань формування  
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» 

    від 29.06.2021 року №99 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань формування 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 

 

1. Загальні положення 

       1.1. Комісія з питань формування 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 (далі – Місцева комісія) є консультативно-дорадчим 

органом. 

        1.2. Місцева комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, іншими нормативно-правовими актами, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 із змінами, внесеними 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615 «Деякі 

питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», а 

також цим Положенням. 

       1.3. Метою роботи Місцевої комісії є формування пропозицій щодо 

потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням 

умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615 (далі – Порядок). 

      1.4. Місцева комісія утворюється рішенням виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району. Члени Місцевої комісії 

беруть участь в її роботі на громадських засадах. 

      1.5. Головою Місцевої комісії є сільський голова Нижньосироватської 

сільської ради, заступником голови комісії – начальник відділу Служба у 

справах дітей Нижньосироватської сільської ради Сумського району. До 

складу Місцевої комісії входять представники структурних підрозділів з 

питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-



комунального господарства, управлінь (департаментів) містобудування та 

архітектури, регіонального розвитку та будівництва, капітального 

будівництва, юридичної служби, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді/центру соціальних служб, а також уповноважені представники 

громадськості та інших установ (за згодою).  

 

2. Повноваження Комісії 

2.1. Формування потреб щодо спрямування субвенції з державного 

бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа за напрямами, 

передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих 

Порядку та умов, підготовка відповідних пропозицій з урахуванням пунктів 

12 і 14 цих Порядку та умов, і наявної проектної документації, кількості малих 

групових будинків та дітей, які перебувають в них, установлених розмірів 

відповідних виплат. 

2.2. Формування та затвердження загального списку осіб, які 

перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по 

батькові (за його наявності), дати народження дитини, дати їх взяття на такий 

облік, інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, 

необхідних для придбання житла. 

2.3. Затвердження списку осіб для виплати грошової компенсації із 

визначенням окремо щодо кожної особи обсягу такої компетенції. До 

загального списку не включаються особи, яким було виділено грошову 

компенсацію для придбання житла за рахунок субвенції у попередньому році. 

2.4. Погодження щодо: 

- житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом 

дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для осіб, у 

тому числі за рахунок грошової компенсації; 

- нового будівництва приміщень для розміщення малих групових 

будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального 

ремонту/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу; 

2.5. Проведення перевірки щодо: 

- наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, особи з їх числа; 

- наявності в осіб, старших 23 років, підстав постановки на квартирний 

облік їх як дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа; 

- наявності документів про перебування особи на квартирному обліку; 

- документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 

11 цих Порядку та умов; 

- обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що 

придбавається. 

2.6. Місцева комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за 

напрямами. Рішення оформлюється протоколом, який складається у двох 

примірниках, підписується всіма членами Місцевої комісії та затверджується 
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рішенням виконавчого комітету (один примірник протоколу надсилається до 

обласної державної адміністрації). 

 

3. Порядок роботи Місцевої комісії 

3.1. Організаційною формою роботи комісії є засідання. 

3.2. Засідання комісії скликається по мірі необхідності і є правомочним, 

якщо в ньому беруть участь не менше двох третин від її загального складу. 

3.3. Голова комісії проводить засідання комісії, представляє комісію у 

відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування. 

3.4. Секретар комісії інформує членів комісії про місце і час проведення 

засідань, готує матеріали до засідання комісії, оформлює протоколи засідань. 

3.5. У разі відсутності голови комісії його обов’язки здійснює заступник 

голови комісії, секретаря комісії – інший член комісії, визначений 

головуючим. 

3.6. Члени комісії мають право: брати участь в усіх засіданнях комісії та 

прийнятті рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами, що підлягають 

розгляду на засіданнях комісії, на занесення своєї окремої думки до протоколів 

засідань комісії. 

3.7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, 

приймаються простою більшістю голосів, шляхом відкритого голосування, за 

умови рівного розподілу голосів. Голос голови є вирішальним. 

3.8. Після отримання копії рішення від обласної державної адміністрації 

про розподіл субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, 

передбаченими пунктом 4 Порядку та умов, Місцевою комісією для прийняття 

відповідного рішення подаються такі документи: 

1) для придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках 

для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для осіб, 

зокрема осіб з інвалідністю: 

акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири) 

(додаток 2), складений місцевою комісією з метою визначення його 

придатності/непридатності для проживання за результатами огляду та 

встановлення наявності/відсутності необхідних приміщень, зокрема 

санітарно-гігієнічного призначення, газо-, електро-, водопостачання та 

водовідведення, системи опалення; 

звіт про оцінку майна; 

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири); 

копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), 

яке прийнято в експлуатацію в установленому законодавством порядку; 

довідка про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні 

(будинку, квартирі), що придбавається; 

згода особи на проживання в житлі, яке для неї придбавається (на момент 

оформлення купівлі-продажу); 

рецензований звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону 

України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
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в Україні” (необхідний у разі придбання житла на вторинному ринку, у разі 

його підготовки за рахунок субвенції - додається після його підготовки); 

2) для нового будівництва/реконструкції приміщень для розміщення малих 

групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу - проектна 

документація на будівництво об’єкта; 

3) для капітального ремонту житла для дитячих будинків сімейного типу: 

проектна пропозиція та копія (завірена в установленому порядку) 

експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проекту будівництва 

об’єкта незалежно від вартості будівництва; 

акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири) 

(додаток 2), яке зруйновано, стало непридатним для проживання або потребує 

капітального ремонту/реконструкції, складений місцевою комісією з метою 

визначення його придатності/непридатності для проживання за результатами 

огляду та встановлення наявності/відсутності необхідних приміщень, зокрема 

санітарно-гігієнічного призначення, газо-, електро-, водопостачання та 

водовідведення, системи опалення; 

копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), 

яке прийнято в експлуатацію в установленому законодавством порядку; 

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири); 

4) для розроблення проектної документації крім документів, зазначених у 

підпунктах 2-4 цього пункту, обласній державній адміністрації надається 

інформація про: 

віддаленість житлового приміщення від об’єктів інфраструктури 

соціального спрямування, зокрема закладів освіти та закладів охорони 

здоров’я; 

визначення потреб адміністративно-територіальної одиниці 

територіальної громади щодо необхідності влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у форми виховання, наближені до 

сімейних. 

Місцевій комісії подаються особами виключно ті документи, які не 

перебувають у володінні суб’єктів надання адміністративних послуг або 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

або організацій, що належать до сфери їх управління, в паперовому вигляді 

або із застосуванням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг. 

Усі інші документи збираються уповноваженими особами із числа складу 

Місцевої комісії без участі суб’єкта звернення на підставі відомостей, поданих 

у заяві, зокрема шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних інших 

суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або 

організацій, що належать до сфери їх управління, або через систему 

електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів 

відповідно до законодавства. 

Місцевий розпорядник самостійно перевіряє інформацію щодо 

наявності/відсутності в особи, яка подає документи для отримання грошової 

компенсації, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному 
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реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі на земельну ділянку, на 

якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності). 

 

4. Порядок забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 

4.1. Гранична вартість житла для дитячого будинку сімейного типу, 

право на отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації, 

гранична вартість житла для дітей та обсяг грошової компенсації визначається 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615 «Деякі 

питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків». 

4.2. Місцевий розпорядник субвенції за місцевим бюджетом разом з 

службою у справах дітей після затвердження місцевого бюджету та отримання 

копії рішення регіональної комісії про розподіл субвенції між місцевими 

бюджетами за напрямами протягом трьох робочих днів з дати отримання копії 

такого рішення надсилає рекомендованим листом особі (визначеній 

регіональною комісією в порядку черговості) за місцем її 

проживання/перебування повідомлення про можливість отримання нею житла 

за рахунок субвенції або призначення їй грошової компенсації із зазначенням 

адреси, за якою необхідно звернутися та строків звернення.  

Додатково інформують особу за допомогою телефонного зв’язку та 

надсилають копію повідомлення на її електронну (у разі наявності)/ поштову 

адресу. 

Надають особі роз’яснення щодо її права на отримання житла за рахунок 

субвенції або грошової компенсації, ознайомлюють з порядком та умовами 

отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації під її 

особистий підпис. 

Особа протягом трьох робочих днів з дати ознайомлення з порядком та 

умовами отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації 

визначає разом із законним представником, у разі його відсутності – із 

представником органу опіки та піклування за місцем свого походження (тільки 

якщо дитина не досягла повноліття або визнана недієздатною особою чи 

особою, цивільна дієздатність якої обмежена) спосіб реалізації свого права на 

забезпечення житлом та звертається з відповідною заявою до місцевого 

розпорядника/підрозділу. 

За особою, яка протягом одного місяця з дати надсилання їй місцевим 

розпорядником/підрозділом повідомлення, зазначеного в пункті 9 цього 

Порядку та умов, або протягом трьох робочих днів з дати ознайомлення з 

порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції чи грошової 

компенсації не подала заяву про придбання житла, зберігається черговість на 

квартирному обліку. 

4.3. Місцевий розпорядник інформує районний, міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем   проживання/перебування дитини, 

якій призначено грошову компенсацію, про необхідність забезпечення 

соціального супроводу такої особи до 23 років. 



Районний, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді/ 

центр соціальних служб або фахівець із соціальної роботи здійснює 

соціальний супровід особи до 23 років, якій призначено грошову компенсацію, 

зокрема надає допомогу у відкритті рахунка із спеціальним режимом 

використання (далі - спеціальний рахунок) відповідно до пункту 15 цього 

Порядку, соціальну послугу консультування щодо вибору житла та 

оформлення права власності на нього, а також здійснює інші заходи, 

спрямовані на забезпечення права особи на житло. 

4.4. До заяви про придбання житла або виплату грошової компенсації за 

рахунок субвенції додаються: 

копія документа, що посвідчує особу; 

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (копія паспорта громадянина України - для фізичної особи, 

яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно 

повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в 

паспорті); 

документи (або копія рішення про їх видачу), що підтверджують статус 

дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх 

числа, зазначені в пунктах 23-25 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 

“Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини”. 

Після досягнення особою 23 років у разі відсутності документів, які 

підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування, особи з їх числа, подаються документи, відповідно до яких було 

поставлено особу на квартирний облік як дитину-сироту, дитину, позбавлену 

батьківського піклування; 

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі 

наявності), виданої згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття 

на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо 

переміщених осіб”. 

Місцевому розпоряднику/структурному підрозділу до заяви про виплату 

грошової компенсації подаються особами виключно ті документи, які не 

перебувають у володінні суб’єктів надання адміністративних послуг або 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

або організацій, що належать до сфери їх управління, в паперовому вигляді 

або із застосуванням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг. 

Місцевий розпорядник самостійно перевіряє інформацію про 

наявність/відсутність у особи, яка подає документи для отримання грошової 

компенсації, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному 
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реєстрі прав на нерухоме майно, в тому числі на земельну ділянку, на якій 

розташоване житлове приміщення (у разі наявності). 

Усі інші документи збираються місцевим розпорядником/структурним 

підрозділом без участі суб’єкта звернення на підставі відомостей, поданих у 

заяві, зокрема шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних інших 

суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або 

організацій, що належать до сфери їх управління, або через систему 

електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів 

відповідно до законодавства. 

 Для придбання житла за рахунок грошової компенсації після вибору 

житлового приміщення необхідно подати: 

- акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що 

придбавається, складений Місцевою комісією (за місцем придбання житла), 

утвореною згідно з рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу 

місцевого самоврядування, в якому зазначається інформація про стан житла, 

наявність комунікацій, придатність для проживання (додаток 2). У разі 

відсутності такої комісії акт складається структурним підрозділом органу 

виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, до повноважень якого 

належить забезпечення прав дітей; 

звіт про оцінку майна, яке придбавається; 

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири); 

копії документів, що посвідчують набуття, зміну або припинення речових 

прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав на житлове приміщення 

(будинок, квартиру); 

копії документів, що посвідчують набуття, зміну або припинення речових 

прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав на земельну ділянку, на якій 

розташоване житлове приміщення (у разі наявності); 

копію технічної документації на житлове приміщення (будинок, 

квартиру), які прийнято в експлуатацію в установленому законодавством 

порядку; 

документи, що підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо 

житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України 

“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”; 

довідку про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні 

(будинку, квартирі), що придбавається. 

Місцевому розпоряднику/підрозділу подаються виключно ті документи, 

які не перебувають у володінні суб’єктів надання адміністративних послуг або 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

або організацій, що належать до сфери їх управління. 

Усі інші документи збираються місцевим розпорядником/ підрозділом 

без участі суб’єкта звернення на підставі відомостей, поданих у заяві, у тому 

числі шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів 

надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що 

належать до сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії 

державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до законодавства. 



4.5. Місцевий розпорядник/підрозділ не пізніше, ніж через три робочі дні 

з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами для призначення 

грошової компенсації надають дозвіл на відкриття спеціального рахунка особі, 

на який перераховують кошти в сумі, визначеній у рішенні комісії. 

4.6. Після отримання дозволу на відкриття спеціального рахунка, особа 

разом із законним представником, у разі його відсутності ― із представником 

органу опіки та піклування за місцем свого походження (тільки якщо дитина 

не досягла повноліття або визнана недієздатною особою чи особою, цивільна 

дієздатність якої обмежена) звертається до відділення банку, визначеного 

відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, 

грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. 

№ 1231 (далі ― уповноважений банк), із заявою про відкриття спеціального 

рахунка. До заяви додається копія дозволу на відкриття спеціального рахунка. 

4.7. Після відкриття спеціального рахунка особа повідомляє про його 

реквізити місцевому розпоряднику/підрозділу шляхом подання копії договору 

про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку. 

4.8. Місцевий розпорядник/підрозділ після отримання від особи 

реквізитів її спеціального рахунка перераховує на нього кошти в сумі, 

визначеній у рішенні місцевої комісії, про що повідомляє дитині не пізніше 

ніж через три робочих дні з дати переказу коштів на її спеціальний рахунок. 

4.9. Грошова компенсація може бути використана на придбання 

житлового приміщення у прийнятих в експлуатацію житлових будинках у 

будь-якій адміністративно-територіальній одиниці протягом одного року з дня 

зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку за 

наявності погодження місцевої комісії.  

5.0. Для отримання згоди на перерахування коштів із спеціального рахунка 

як оплати за відповідним договором купівлі-продажу за рахунок грошової 

компенсації (далі - згода на перерахування коштів) особа подає  місцевому 

розпоряднику/структурному підрозділу заяву та посвідчену в установленому 

порядку копію договору купівлі-продажу, в якому зазначено, що житло 

передається їй у власність, а також такі документи: 

акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що 

придбавається, складений місцевою комісією (за місцем придбання житла), в 

якому зазначається інформація про стан житла, наявність комунікацій, 

придатність для проживання (додаток 2 до Порядку та умов). У разі 

відсутності такої комісії акт складається структурним підрозділом місцевого 

органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, до 

повноважень якого належить забезпечення прав дітей; 

звіт про оцінку майна, яке придбавається; 

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири); 

копію технічної документації на житлове приміщення (будинок, 

квартиру), яке прийнято в експлуатацію в установленому законодавством 

порядку; 
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довідку про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні 

(будинку, квартирі), що придбавається. 

Місцевий розпорядник самостійно перевіряє інформацію про 

наявність/відсутність у особи, яка подає документи задля отримання грошової 

компенсації, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному 

реєстрі прав на нерухоме майно, в тому числі на земельну ділянку, на якій 

розташоване житлове приміщення (у разі наявності). 

У разі придбання житла, розміщеного на земельній ділянці, подається 

також посвідчена в установленому порядку копія договору купівлі-продажу, в 

якому зазначається, що земельна ділянка передається у власність особи. 

5.1. Місцевий розпорядник/підрозділ не пізніше, ніж через п’ять робочих 

днів з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами вносить до 

місцевої комісії подання щодо надання дозволу на перерахування коштів із 

спеціального рахунка, як оплати за відповідним договором купівлі-продажу. 

5.2. Місцева комісія протягом п’яти робочих днів з дати надходження 

подання розглядає його по суті у присутності дитини та приймає рішення про 

перерахування коштів із спеціального рахунка, як оплати за відповідним 

договором купівлі-продажу, якщо: 

предметом договору є придбання у власність дитиною житлового 

приміщення; 

ціна житла (та земельної ділянки в разі виникнення обставини, зазначеної 

в абзаці восьмому пункту 19 цього Порядку), визначена в договорі купівлі-

продажу, дорівнює сумі коштів у разі стовідсоткової грошової компенсації, що 

розміщені на спеціальному рахунку особою, або є меншою від цієї суми; 

- житло, що придбавається, згідно з актом обстеження стану житлового 

приміщення (будинку, квартири), складеним місцевою комісією (за місцем 

придбання житла), утвореною за рішенням місцевого органу виконавчої 

влади, органу місцевого самоврядування, є придатним для проживання 

(додаток 2 до Порядку та умов).  

У разі відсутності такої комісії акт складається структурним підрозділом 

органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (у кількості не 

менше трьох осіб), до повноважень якого належить забезпечення прав дітей; 

строк виконання договору купівлі-продажу не перевищує двох місяців з дня 

його укладення. 

Копія рішення надається місцевому розпоряднику/підрозділу та особі. 

У разі неявки особи на засідання Місцевої комісії розгляд відповідного 

питання переноситься на наступне засідання. 

5.3. У рішенні Місцевої комісії про надання згоди на перерахування 

коштів зазначається: 

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, дата народження; 

документи, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, особи з їх числа. Після досягнення особою 23 років 

у разі відсутності документів, які підтверджують статус дитини-сироти, 

дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, подаються 
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документи, відповідно до яких було поставлено особу на квартирний облік як 

дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування; 

факт перебування особи на квартирному обліку; 

інформація про: 

- місце проживання особи; 

- перебування особи на обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі взяття 

на такий облік); 

наявність у особи інвалідності, що підтверджується документом, виданим 

лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, у 

порядку та за формою, встановленими МОЗ; 

стан житла, що придбавається за рахунок грошової компенсації, наявність 

комунікацій, придатність для проживання в ньому особи; 

сума грошової компенсації. 

У разі придбання житла в будь-якій адміністративно-територіальній одиниці 

зазначається згода комісії. 

5.4. Місцева комісія відмовляє особі в наданні дозволу на перерахування 

коштів із спеціального рахунка як оплати за відповідним договором у разі: 

подання недостовірних відомостей; 

прийняття рішення про втрату статусу дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування, відповідно до Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. 

№ 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини”; 

наявності поліпшення житлових умов особи; 

неперебування особи на квартирному обліку; 

надання особі житлового приміщення раніше; 

непридатності житла, що придбавається, для проживання згідно з актом 

обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири) (додаток 2 до 

Порядку та умов), складеного місцевою комісією (за місцем придбання 

житла), а у разі відсутності такої комісії - структурним підрозділом місцевого 

органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, до 

повноважень якого належить забезпечення прав дітей. 

У разі прийняття рішення про відмову особі в наданні згоди на 

перерахування коштів договір купівлі-продажу розривається. 

5.5. Особа протягом 10 робочих днів після отримання відмови у наданні 

згоди на перерахування коштів має право повторно звернутися до місцевого 

розпорядника/структурного підрозділу із заявою про надання згоди на 

перерахування коштів після усунення причин відмови або оскаржити в суді 

рішення місцевої комісії про відмову у надання згоди на перерахування 

коштів. 

5.6. Житло придбавається шляхом укладення договору купівлі-продажу, 

однією з істотних умов якого є заборона на відчуження такого житла протягом 

десяти років. 
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Заборона на відчуження такого житла накладається нотаріусом, що 

посвідчує договір купівлі-продажу, за зверненням органу опіки та піклування, 

підготовленим місцевим розпорядником, відповідно до вимог законодавства. 

5.7. Для перерахування коштів із спеціального рахунка особа подає 

уповноваженому банку заяву про перерахування коштів для придбання житла, 

до якої додається платіжне доручення щодо перерахування зазначених коштів 

на оплату за договором купівлі-продажу, а також письмову згоду на 

перерахування коштів. 

Якщо предметом договору купівлі-продажу є житло, розміщене на 

земельній ділянці, кошти можуть спрямовуватися на придбання земельної 

ділянки, на якій розміщене житло, у межах наданої грошової компенсації, що 

зазначається в договорі. У такому разі в платіжному дорученні щодо 

перерахування коштів зазначаються реквізити договорів купівлі-продажу 

житла та земельної ділянки, на якій воно розміщене. 

У договорі купівлі-продажу зазначається спеціальний рахунок одержувача 

коштів, який відкривається в уповноваженому банку відповідно до 

законодавства. 

5.8.  Місцевий розпорядник/підрозділ не пізніше, ніж через п’ять робочих 

днів після надходження рішення Місцевої комісії про надання дозволу на 

перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за відповідним 

договором купівлі-продажу надає особі письмову згоду на переказ коштів із 

спеціального рахунка як оплати за договором із визначенням суми, що 

підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування. 

У разі придбання житла за ринковою вартістю залишки субвенції в 

місцевих бюджетах повертаються до обласного бюджету, для подальшого 

перерозподілу. 

5.9. У разі виявлення порушення умов переказу грошової компенсації 

місцевий розпорядник/підрозділ письмово відмовляє особі в наданні згоди на 

переказ коштів із зазначенням причин такої відмови. 

6.0. Якщо особа протягом одного року з дня зарахування коштів на її 

спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклала договір купівлі-

продажу і не переказала кошти на придбання житла, уповноважений банк 

самостійно повертає кошти із спеціального рахунка особи на рахунок 

місцевого розпорядника/підрозділу. 

6.1. У разі коли ціна житлового приміщення (та земельної ділянки ― у 

разі виникнення обставини), визначена в договорі купівлі-продажу, перевищує 

суму грошової компенсації на спеціальному рахунку особи, уповноважений 

банк переказує кошти із спеціального рахунка такої особи за договором 

купівлі-продажу лише після надходження на її спеціальний рахунок 

додаткових коштів у сумі, необхідній для придбання відповідного житлового 

приміщення (або земельної ділянки). 

6.2. Додаткові кошти на спеціальний особи можуть бути переказані за 

рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів особи, благодійних 

надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 



6.3. Забороняється використання субвенції для оплати посередницьких 

послуг. 

6.4. Уповноважений банк має право переказувати лише в повному обсязі 

суму, визначену в договорі купівлі-продажу, і не має права переказувати суму 

частинами. У разі придбання житла, розташованого на земельній ділянці, у 

платіжному дорученні щодо переказу коштів зазначаються реквізити 

договорів купівлі-продажу житла та земельної ділянки. 

6.5. У разі укладення договору купівлі-продажу на суму, меншу від 

перерахованої на спеціальний рахунок особи, уповноважений банк не пізніше, 

ніж через три банківські дні після переказу коштів згідно з договором купівлі-

продажу повертає залишки коштів на рахунок місцевого 

розпорядника/підрозділу. 

6.6.  Особа подає місцевому розпоряднику/підрозділу не пізніше, ніж 

через 30 календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу 

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

зареєстровані права на житлове приміщення та земельну ділянку (у разі 

наявності) (далі ― інформаційна довідка). 

6.7. У разі неподання особою інформаційної довідки через 

30 календарних днів після укладення договору купівлі-продажу місцевий 

розпорядник/підрозділ має право вимагати від неї повернення грошової 

компенсації до бюджету, у тому числі в судовому порядку. 

6.8. Місцевий розпорядник/підрозділ не пізніше, ніж через три робочі дні 

після надходження інформаційної довідки надсилає її копію регіональній 

комісії та інформує відповідні органи про необхідність зняття особи з 

квартирного обліку. 

6.9. Ведення обліку звернень осіб щодо отримання житла, призначення 

грошової компенсації та її використання здійснюється місцевим 

розпорядником/підрозділом. 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету сільської ради    Юлія ПРОЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 2  
до рішення виконавчого комітету  
Нижньосироватської сільської ради  

       «Про створення комісії з питань формування  
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» 
    від 29.06.2021 року №99 

СКЛАД 

комісії з питань формування 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 будинів та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 
 

Суспіцин Вячеслав Юрійович – голова комісії; сільський голова 

Нижньосироватської сільської ради; 

Козак Вікторія Вікторівна - заступник голови комісії, начальник Відділу 

служба у  справах дітей Нижньосироватської сільської ради; 

Войтенко Олена Миколаївна – секретар комісії, начальник Відділу 

соціального захисту населення Нижньосироватської сільської ради. 

 

Члени комісії: 

Єременко Сергій Васильович – староста сіл Старе Село, Вишневе, Гірне, 

Барвінкове Нижньосироватської сільської ради; 

Клименко Ольга Миколаївна – секретар Нижньосироватської сільської 

ради; 

Богомолова Наталія Петрівна – начальник фінансового управління 

Нижньосироватської сільської ради; 

Шафоростова Альона Іванівна  - начальник Відділу освіти, культури, 

молоді, спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради; 

Фесенко Любов Юріївна – начальник Відділу земельних відносин, 

містобудування та благоустрою Нижньосироватської сільської ради; 

Якименко Алла Олександрівна - фахівець з соціальної роботи КУ “Центр 

надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області”; 

Дідусенко Олена Володимирівна – спеціаліст ІІ категорії Відділу 

соціального захисту населення Нижньосироватської сільської ради; 

Обозна Олена Олександрівна – спеціаліст загального відділу 

Нижньосироватської сільської ради. 
 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету сільської ради    Юлія ПРОЦЕНКО 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №100 
 

від  29 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження висновку  

про доцільність позбавлення  

батьківських прав 
 

Відповідно до підпункту 4 пункту "б" частини першої  статті 34 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 11,12,15  Закону 

України «Про охорону дитинства», ст.ст. 19, 150, 164 Сімейного кодексу 

України, до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 

"Питання діяльності органів опіки піклування, пов'язаної із захистом прав 

дитини", рішення засідання комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Нижньосироватської сільської ради від 29.06.2021 №14, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради, вирішив: 

 

1. Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав 

громадянина Горбань Анатолія Валерійовича, 12.02.1987 року народження, 

відносно малолітньої доньки Горбань Варвари Анатоліївни, 04.04.2014 року 

народження (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Проценко Ю.П. 

 

 

Секретар сільської ради      Ольга КЛИМЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 101 
 

від 29 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про присвоєння поштової  

адреси об’єкту будівництва  

 

 Розглянувши заяву гр. Замули Юрія Олексійовича, жителя м. Суми,               

вул. 4-та Продольна, буд. 12, корп. 2, кв. 12 щодо присвоєння поштової адреси 

об’єкту будівництва, що знаходиться за адресою: Сумська область, Сумський 

район, землі Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство 

«Ланове», керуючись Переліком об’єктів, які можуть використовуватися як 

реквізит адреси на території Нижньосироватської сільської ради за межами 

населених пунктів, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 23 від 25 

лютого 2021 року (зі змінами), ст. 31, п. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою впорядкування адресного господарства 

Нижньосироватської сільської ради, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту будівництва, що знаходиться на 

земельній ділянці кадастровий номер 5924788700:01:003:0072, яка належить 

Замулі Юрію Олексійовичу, згідно витягу з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.08.2020р., 

реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна - 1165197959247, а саме: 

Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, садівниче товариство «Ланове», об’єкт будівництва №3 

(три). 

 

 

 

Секретар сільської ради                                   Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 

 
 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 102 
 

від 29 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про присвоєння поштової  

адреси об’єкту будівництва  
 

 

 Розглянувши заяву гр. Хоперії Алли Вікторівни, жительки м. Суми,               

пр. Космонавтів, буд. 51, кв. 33 щодо присвоєння поштової адреси об’єкту 

будівництва, що знаходиться за адресою: Сумська область, Сумський район, 

землі Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове», 

керуючись Переліком об’єктів, які можуть використовуватися як реквізит 

адреси на території Нижньосироватської сільської ради за межами населених 

пунктів, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 23 від 25 лютого 

2021 року (зі змінами), ст. 31, п. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою впорядкування адресного господарства 

Нижньосироватської сільської ради, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту будівництва, що знаходиться на 

земельній ділянці кадастровий номер 5924788700:01:003:0071, яка належить 

Хоперії Аллі Вікторівні, згідно договору купівлі – продажу земельної ділянки 

від 17.06.2020р., реєстраційний номер об’єкта нерухомого                                          

майна - 1165171859247, а саме: Україна, Сумська область, Сумський район, 

Нижньосироватська сільська рада, садівниче товариство «Ланове», 

об’єкт будівництва №5 (п’ять). 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                   Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 103 
 

від 29 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про уточнення адреси  

земельних ділянок 

 

 Розглянувши заяву гр. Мірошниченко Галини Григорівни жительки                 

с. Старе Село, вул. Першотравнева, буд. 4, кв. 4, яка є спадкоємцем Коровай 

Віри Олександрівни (яка померла 24.01.2021 р.), про уточнення адреси 

земельних ділянок в с. Старе Село по вул. Набережна, у зв’язку з виявленими 

розбіжностями у документах, де згідно свідоцтва про право власності на 

житловий будинок, технічного паспорта на житловий будинок значиться 

адреса: с. Старе Село, вул. Набережна, буд. 73, а згідно державного акту на 

право приватної власності на землю виданого 25 червня 1998 року серія                           

ІV - СМ №036942 значиться земельна ділянка на території Червоненської 

сільської ради, керуючись п. 11 ст. 37, п. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нижньосироватської  

сільської ради вирішив: 

1. Змінити адресу місця розташування земельних ділянок орієнтовною 

площею 0,37 га., які належать на підставі державного акту на право приватної 

власності на землю виданого 25 червня 1998 року серія ІV - СМ №036942 

Коровай Вірі Олександрівні, яка померла 24.01.2021 р., а саме: Україна, 

Сумська область, Сумський район, село Старе Село, вулиця Набережна, 

73 (сімдесят три). 

2. Гр. Мірошниченко Галині Григорівні внести відповідні зміни до 

записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в порядку, 

визначеному законодавством. 
 

 

Секретар сільської ради                                   Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 104 
 

від 29 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про зміну поштової адреси 
 

 Розглянувши заяву гр. Коломієць Світлани Іванівни жительки с. 

Нижня Сироватка, вул. Садова, буд. 35, яка є спадкоємцем Коломієць Івана 

Антоновича (який помер 03.09.2017 р.), про уточнення адреси житлового 

будинку з господарськими будівлями і спорудами в с. Нижня Сироватка по 

вул. Садова, у зв’язку з виявленими розбіжностями у документах, де згідно 

свідоцтва про право власності на житловий будинок, технічного паспорта на 

житловий будинок значиться адреса: с. Нижня Сироватка, вул. Садова - 1,              

буд. 29, а згідно державних актів на право приватної власності на землю 

виданих 14.07.2011 р.: серія ЯЛ №409173 (земельна ділянка для ведення 

особистого селянського господарства) кадастровий номер 

5924785000:03:008:0731, серія ЯЛ №409172 (земельна ділянка для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд) 

кадастровий номер 5924785000:03:008:0730, значяться земельні ділянки за 

адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Садова, буд. 35, керуючись п. 11 ст. 37, п. 1 

ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Нижньосироватської  сільської ради вирішив: 

1. Змінити поштову адресу житлового будинку з господарськими 

будівлями і спорудами, які належать на підставі свідоцтва про право власності 

на житловий будинок Коломієць Івану Антоновичу, який помер 03.09.2017р., 

а саме: Україна, Сумська область, Сумський район, село Нижня 

Сироватка, вулиця Садова, 35 (тридцять п’ять). 

2. Гр. Коломієць Світлані Іванівні внести відповідні зміни до записів 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в порядку, визначеному 

законодавством. 
 

Секретар сільської ради                                   Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 105 
 

від 29 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про зміну поштової адреси 

 

 Розглянувши заяву гр. Покутнього Миколи Миколайовича жителя                  

м. Суми, вул. Білопільський шлях, буд. 9, корп. 3, кв. 34, про зміну поштової 

адреси нежитлового приміщення (магазину), яке розташоване за адресою:                  

с. Гірне по  вул. Гірна, у зв’язку з виявленими розбіжностями у документах, де 

згідно рішення Сумського районного суду Сумської області від 06.03.2008 р. 

значиться адреса нежитлового приміщення (магазину): с. Гірне, вул. Гірна, 12, 

а згідно технічного паспорта на нежитлове приміщення значиться адреса:                  

с. Гірне, вул. Гірна, 32 «А» та у зв’язку із зміною нумерації будинків по вулиці 

Гірна, керуючись п. 11 ст. 37, п. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нижньосироватської  

сільської ради вирішив: 

1. Змінити поштову адресу нежитлового приміщення (магазину), а саме: 

Україна, Сумська область, Сумський район, село Гірне, вулиця Гірна,                     

32 «А» (тридцять два «А»). 

2. Гр. Покутньому Миколі Миколайовичу внести відповідні зміни до 

записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в порядку, 

визначеному законодавством. 
 

 

 

 

Секретар сільської ради                                   Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 106 
 

 

від 29 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про уточнення адреси  

земельних ділянок 
 

 

 Розглянувши заяву гр. Новак Тетяни Олександрівни жительки                                    

с. Нижня Сироватка, вулиця Сумська, буд. 67, яка є спадкоємицею Масько 

Олександра Костянтиновича (який помер 14.04.2021 р.), про уточнення місця 

розташування земельних ділянок, що знаходиться за адресою: с. Нижня 

Сироватка по провул. Низівський, у зв’язку з виявленими розбіжностями у 

документах, де згідно технічного паспорта на житловий будинок значиться 

адреса: с. Нижня Сироватка, провул. Низівський, буд. 18, а згідно державного 

акту на право приватної власності на землю виданого 09.01.2001 року серія      

ІІІ-СМ №000624, значиться місце розташування земельної ділянки: с. Нижня 

Сироватка, вул. Низівська, 18 , керуючись п. 1 ст. 52, п. 10 частини «б» ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

Нижньосироватської  сільської ради вирішив: 

1. Уточнити адресу місця розташування земельних ділянок, а саме: 

1.1. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого 

селянського господарства, площею – 0,4109 га: 

Сумська область, Сумський район, село Нижня Сироватка провулок 

Низівський, 18 (вісімнадцять). 

 

Секретар сільської ради                                   Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 

 

 
 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №107 
 

 

від 29 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про переведення дачного (садового)  

будинку у жилий будинок  
 

 

 Керуючись ст. 8¹ Житлового кодексу УРСР, ст. 40 Закону України                   

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку переведення 

дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам 

у жилі будинки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2015 року № 321, Переліком об’єктів, які можуть використовуватися як 

реквізит адреси на території Нижньосироватської сільської ради за межами 

населених пунктів, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 23 від 25 

лютого 2021 року (зі змінами), розглянувши заяву Лаврик Руслана 

Володимировича, жителя м. Суми, проспект Курський, буд. 141, про 

переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок та технічний звіт 

про проведення технічного обстеження садового будинку від 07.06.2021 р., 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Перевести садовий будинок у жилий будинок відповідно до звіту про 

проведення технічного обстеження садового будинку, що розташований за 

адресою: Україна, Сумська область, Сумський район, землі 

Нижньосироватської сільської ради за межами населеного пункту, 

обслуговуючий кооператив «Липки», будинок № 3. 

2. Присвоїти поштову адресу жилому будинку, який знаходиться на 

території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області за межами населеного пункту, а саме: 

Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, обслуговуючий кооператив «Липки», будинок № 3. 

 

Секретар сільської ради                                        Ольга КЛИМЕНКО 


