
РІШЕННЯ №5 колегії служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації «Про використання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію 

малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, 

будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, 

соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної 

документації» від 22.12.2017 

 

Відповідно до Закону України від 13.07.2017 № 2137-VIII «Про внесення 

змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», за 

бюджетною програмою КПКВК 2511180 Міністерством соціальної політики 

України були передбачені видатки в загальному обсязі 277 726,7 тис. гривень.  

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 877 від 15.11.2017 

«Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / капітальний ремонт 

/ реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, 

будівництво / придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, 

соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації», 

яка набрала чинності 24.11.2017. 

Виділені кошти Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків, 

будинків підтриманого проживання, будівництво / придбання житла для 

дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-

кошторисної документації на регіон склали по КПКВК 2511180 за КЕКВ 3220 – 

11154700,00 грн.  

Для прийняття рішень щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде 

спрямовано Субвенцію, за розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 04.12.2017 № 694 утворено Комісію з питань визначення 

напрямів та об’єктів для розподілу коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих 

групових будинків, будинків підтриманого проживання, 

будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, 

соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації,  

затверджено її склад та положення. 

Проведено два засідання консультативно-дорадчого органу від 

12.12.2017 та 20.12.2017. 

Комісією було визначено два напрями, на які спрямовано субвенцію, а 

саме: придбання житла для дитячих будинків сімейного типу та придбання 

соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа.  

На розгляд Комісії надійшли пропозиції і документи від Зміївської, 

Красноградської, Первомайської, Харківської районних державних 

адміністрацій. Інші районні державні адміністрації, виконавчі органи міських 
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рад міст обласного значення надіслали письмові повідомлення про відсутність 

пропозицій щодо використання Субвенції. Пропозицій щодо використання 

Субвенції сільськими, селищними, міськими радами об’єднаних територіальних 

громад не надходило. 

У разі придбання житла за пропозиціями, що надані зазначеними 

районними державними адміністраціями буде забезпечено соціальним житлом 

не менше 20 осіб зі статусом сироти (особи із числа) або позбавленої 

батьківського піклування (особи із числа) і забезпечено їх соціальну підтримку. 

Також за рахунок придбання 2 житлових будинків для дитячого будинку 

сімейного типу можливе максимальне одночасне влаштування не менше 10 

дітей, що сприятиме зменшенню ризиків потрапляння дітей в інтернатні 

заклади. 

 Згідно з рішенням ХІV сесії VІІ скликання Харківської обласної ради  № 

639-VII від 21.12.2017 головним розпорядником коштів у сумі                       

11 154 700 грн. було визначено службу у справах дітей Харківської обласної 

державної адміністрації за КПКВК МБ 2018690.  

За результатами пропозицій, наданих районними державними 

адміністраціями було розподілено субвенцію місцевим бюджетам: 

Красноградський район – 2 808 624 грн., для придбання 1 житлового 

будинку для дитячого будинку сімейного типу; 

Зміївський район – 2 142 575 грн., для придбання 2 однокімнатних 

квартир для соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа та 1 житлового будинку для дитячого 

будинку сімейного типу; 

Первомайський район – 1 446 000 грн., для придбання 7 однокімнатних 

квартир для соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 

Харківський район – 4 757 501 грн., для придбання 3 двокімнатних 

квартир, 1 трикімнатної квартири, 4 кімнатного житлового будинку (таун-

хаусу) для соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа. 

 

 

Заслухавши доповідь заступника начальника служби у справах дітей 

обласної державної адміністрації (Пономаренко Т.В.) з питання 

використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, 

будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для 

дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення 

проектно-кошторисної документації вирішили: 

 

1. Начальникам служб у справах дітей Красноградської, Зміївської, 

Первомайської, Харківської районних державних адміністрацій щодня до 
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кінця 2017 року інформувати службу у справах дітей обласної державної 

адміністрації щодо стану освоєння коштів субвенції. 

Термін: щодня до кінця 2017 року 

 

2. Керівникам служб у справах дітей провести ретельний аналіз стану 

ведення роботи по забезпеченню житлових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та вжити заходи щодо 

розгляду питань потреби в коштах субвенції у 2018 році для забезпечення 

житлом цієї категорії. 

Термін: І півріччя 2018 року 

 

3. Заступнику начальника служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації (Пономаренко Т.В.) розробити форму щомісячного звітування 

щодо ефективності використання придбаних об’єктів та виконання умов 

надання субвенції. 

Термін: до 05.01.2018 

Начальник служби у справах дітей                                              О.В. Шевченко 


