
 

 
УКРАЇНА 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

                                                                          № 206 
29.06.2021 року                          

м. Бібрка 
Про створення Комісїї з питань формування пропозицій щодо потреби в субвенції за 

напрямами придбання житла  для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, у тому числі дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов та виплати грошової компенсації 

за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла 
 

 З метою формування пропозицій щодо потреби в субвенції за напрямами придбання 

житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому 

числі дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для дітей з метою придбання житла, керуючись Конституцією України, 

Житловим кодексом Української РСР, законами України, «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів 

Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 

470 (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №615 «Деякі 

питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа житлом та підтримки малих групових будинків», відповідними розпорядженнями 

голови обласної державної адміністрації  - 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 

 

1. Створити Комісію з питань формування пропозицій щодо потреби в субвенції за 

напрямами придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, у тому числі дітей з інвалідністю, що перебувають на 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та виплати грошової 

компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою 

придбання житла та затвердити її склад згідно з додатком. 

2. Затвердити положення про Комісію, що додається. 
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Бібрської 

міської ради №191 від 21.07.2020 року.  
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Бібрського міського 

голови з гуманітарних питань О.В.Довгаль. 

 

 
             Бібрський міський голова                                                            Р.Я.Гринус                                                                  

 



Додаток №1 

до рішення виконавчого комітету 
Бібрської міської ради 

від 29 червня 2021 року №206 
Склад  

 Комісії з питань формування пропозицій щодо потреби в субвенції за напрямами 

придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа, у тому числі дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов та виплати грошової компенсації за належні 

для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла 

  

№ з/п Ім’я та прізвище Посада 

1 Роман Гринус Бібрський міський голова, голова комісії 

2 Галина Гриньків Начальник служби у справах дітей Бібрської міської ради, 

заступник голови комісії 

3  Людмила Підвірна Головний спеціаліст-бухгалтер служби у справах дітей 

Бібрської міської ради, секретар комісії 

4 Оксана Довгаль Заступник Бібрського міського голови, член комісії 

5 Світлана Охримович Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Бібрської міської ради, член комісії 

6 Орислава Сенишин Начальник відділу фінансів виконавчого комітету 

Бібрської міської ради, член комісії 

7 Зоряна Влах Начальник відділу освіти виконавчого комітету Бібрської 

міської ради, член комісії 

8 Оксана Крушельницька Начальник відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та інфраструктури виконавчого 

комітету Бібрської міської ради, член комісії 

9 Світлана Пономарьова Директор КЗ “Центр надання соціальних послуг  

Бібрської міської ради”, член комісії 

10 Богдана Горбаль Фахівець із соціальної роботи КЗ “Центр надання 

соціальних послуг  Бібрської міської ради”, член комісії 

11 Олег Березюк Інспектор виконавчого комітету Бібрської міської ради, 

член комісії 

 

 

 
Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                 С.З.Охримович 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2  
до рішення виконавчого комітету 

Бібрської міської ради 
                       від 29 червня 2021 року №206   

 

Положення  
про Комісію з питань формування пропозицій щодо потреби в субвенції за 

напрямами придбання житла  для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, у тому числі дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов та виплати грошової компенсації 

за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла 
   

І. Загальні положення. 
1.1. Комісія з питань формування пропозицій щодо потреби в субвенції за напрямами 

придбання житла  для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа, у тому числі дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов та виплати грошової компенсації за належні для отримання 

житлові приміщення для дітей з метою придбання житла  (далі – Комісія) є консультативно-

дорадчим органом виконавчого комітету Бібрської міської ради, що утворюється на період 

дії субвенції з метою виконання завдань, передбачених постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2020 №515 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2017 р. № 877» (далі – Постанова). 

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Житловим кодексом 

Української РСР, законами України, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Правилами обліку громадян, які 

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

затвердженими постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської 

ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470 (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2020 №515 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2017 р. № 877», відповідними розпорядженнями голови обласної державної 

адміністрації, та цим Положенням. 

1.3. Метою роботи Комісії є реалізація функцій і повноважень щодо формування 

пропозицій щодо потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з 

урахуванням умов, визначених пунктом 5  Порядку та умов, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року №877 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 1 червня 2020 року №515”) (далі — Порядку та умов)  

1.4. Комісія має право одержувати в установленому порядку від структурних 

підрозділів  Бібрської міської ради,  місцевих   органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її 

компетенції. 

ІІ. Склад та порядок створення Комісії 
2.1. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Бібрської міської 

ради. 
2.2. Головою  Комісії є  голова об’єднаної територіальної громади, заступником голови 

Комісії - начальник служби у справах дітей Бібрської міської ради. 
2.3. До складу комісії входять представники служби у справах дітей, КЗ “Ценрт 

надання соціальних послуг” Бібрської міської ради, відділу освіти, відділу фінансів, 

бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю, відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської 

ради, в.о. старост старостинських округів Бібрської міської ОТГ, а також уповноважені 

представники громадськості та інших установ (за згодою). 

ІІІ. Завдання Комісії 
3.1. формування потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з 

урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов, підготовка відповідних 



пропозицій з урахуванням граничної вартості житла, розрахованої відповідно до пункту 14 

цих Порядку та умов.; 

3.2. формування та затвердження загального списку дітей, які перебувають на 

квартирному обліку, (за наявності кількох осіб з однаковою датою взяття на облік перевага 

надається дитині старшого віку), інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної потреби в 

коштах, необхідних для придбання житла; 
3.3. затвердження списку дітей для виплати грошової компенсації із визначенням 

окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації. 

ІV. Порядок роботи Комісії та прийняття рішень. 
4.1. Комісія формує та затверджує загальний список дітей, які перебувають на 

квартирному обліку, (за наявності кількох осіб з однаковою датою взяття на облік перевага 

надається дитині старшого віку), інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної потреби в 

коштах, необхідних для придбання житла; 

3.3. формує та затверджує список дітей для виплати грошової компенсації із 

визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації. в порядку черговості. 
3.4.  Рішення Комісії оформляється протоколом, підписується всіма її членами і 

подається обласній державній адміністрації для формування в установленому порядку 

показників відповідних місцевих бюджетів та їх затвердження. 

V. Організація роботи Комісії. 
5.1. Голова Комісії: 
-   організовує роботу і проводить засідання Комісії; 

-   визначає функції кожного члена Комісії; 

-   приймає рішення про скликання засідань Комісії; 
- представляє Комісію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування. 

За рішенням голови Комісії можуть створюватись окремі робочі групи для вирішення 

конкретних питань, що виникають у процесі розгляду питань. 

5.2. Секретар Комісії: 
-  інформує членів Комісії про місце і час проведення засідань; 
-   готує матеріали до засідання Комісії; 

-   оформляє протоколи засідань; 

-   здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії. 
Якщо секретар Комісії відсутній на засіданні, то голова Комісії доручає іншому членові 

Комісії тимчасово виконувати функції секретаря. 

5.3. Члени Комісії мають право: 
-   брати участь в усіх засіданнях Комісії та в прийнятті рішень; 

- ознайомлюватися з усіма матеріалами, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії; 
-  на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань Комісії, яка за бажанням 

може бути оголошеною під час проведення засідання Комісії, є відкритою для ознайомлення 

та є невід’ємною частиною протоколів. 
5.4. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь більше 

половини від загального складу Комісії. 
5.5. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю 

голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є 

голос головуючого на засіданні Комісії. 

VI. Забезпечення діяльності Комісії. 
6.1. Організаційне та інші види забезпечення діяльності Комісії здійснює служба у 

справах дітей Бібрської міської ради. 
 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету:                                                               С.З.Охримович 

 

 


