
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про затвердження Положення про комісію з 
питань формування пропозицій щодо 
потреби в субвенції з державного бюджету 
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб 
з їх числа 
 
 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
відповідно до Порядку та умов надання у 2020 році 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, осіб з їх числа, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515), виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Затвердити: 
1.1. Положення про комісію з питань формування пропозицій щодо 

потреби в субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (додаток 1). 

1.2. Склад комісії з питань формування пропозицій щодо потреби в 
субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (додаток 2). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з гуманітарних питань. 

 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 

 



          Додаток 1 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію з питань формування пропозицій щодо 

потреби в субвенції з державного бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 

до сімейних, 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 на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа (надалі – комісія) є 
консультативно-дорадчим органом міської ради, яка утворюється з метою 
виконання завдань, передбачених Порядком та умовами надання у 2020 році 
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, осіб з їх числа, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 (у 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515 (надалі – 
Порядок та умови). 

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, Порядком та умовами, відповідними розпорядженнями 
голови Львівської обласної державної адміністрації, рішеннями Львівської 
обласної ради, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської 
ради, розпорядженнями Львівського міського голови та цим Положенням. 

1.3. Метою роботи комісії є реалізація функцій і повноважень щодо 
формування пропозицій про потребу в субвенції з державного бюджету на такі 
напрямки, з врахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов: 

1.3.1. Нове будівництво приміщень для розміщення малих групових 
будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітальний 
ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, яке 
перебуває у комунальній власності. 



1.3.2. Продовження та завершення розпочатих у попередніх періодах робіт 
з будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для 
дитячих будинків сімейного типу відповідно до проектної документації, 
затвердженої у встановленому законодавством порядку. 

1.3.3. Придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для 
дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, 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 (надалі – діти). 

1.3.4. Виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові 
приміщення для дітей з метою придбання житла (надалі – грошова 
компенсація). 

1.3.5. Рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на 
вторинному ринку. 

1.3.6. Розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень 
для розміщення малих групових будинків, на капітальний ремонт/реконструкцію 
житла для дитячих будинків сімейного типу. 

1.4. Комісія має право отримувати від органів місцевого самоврядування, 
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, 
необхідну для виконання покладених на неї завдань. 
 

2. Склад та порядок утворення комісії 
 

2.1. Склад комісії (зміни до нього) затверджує виконавчий комітет міської 
ради. 

2.2. Головою комісії є заступник міського голови з гуманітарних питань, 
заступником голови комісії є начальник управління “Служба у справах дітей“ 
департаменту гуманітарної політики. 

2.3. Склад комісії формується з представників виконавчих органів міської 
ради та їх структурних підрозділів з питань соціального захисту, фінансів, освіти, 
житлово-комунального господарства та інфраструктури, містобудування та 
архітектури, капітального будівництва, управління правової роботи юридичного 
департаменту, Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, а також уповноважених представників громадськості та інших установ 
(за згодою). 

3. Повноваження комісії 
 

3.1. Формування потреби в субвенції за напрямами, передбаченими 
пунктом 4 Порядку та умов (підпунктами 1.3.1-1.3.6 пункту 1.3 цього Положення), 
з врахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов, підготовка 
відповідних пропозицій з врахуванням граничної вартості житла, розрахованої 
відповідно до пунктів 12 і 14 Порядку та умов, і наявної проектної документації. 

3.2. 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) та орієнтовної потреби у коштах, необхідних для придбання 
житла. 

3.3. Затвердження списку дітей для виплати грошової компенсації з 
визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації. До 



загального списку не включаються діти, яким було виділено грошову 
компенсацію для придбання житла за рахунок субвенції у 2019 році. 

3.4. Погодження щодо: 
3.4.1. Житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення 

житлом дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для дітей, 
у тому числі за рахунок грошової компенсації. 

3.4.2. Нового будівництва приміщень для розміщення малих групових 
будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального 
ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу. 

3.4.3. Розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень 
для розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт/реконструкцію 
житла для дитячих будинків сімейного типу. 

3.4.4. Використання грошової компенсації 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 комісії. 

3.5. Проведення перевірки щодо: 
3.5.1. Наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, особи з їх числа. 
3.5.2. Наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку. 
3.5.3. Документів, які подаються для придбання житла, передбачених 

пунктом 20 Порядку та умов. 
3.5.4. Обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке 

придбавається. 
3.6. Подання протоколу рішення комісії на затвердження виконавчого 

комітету. 
3.7. Розгляд заяв дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа про надання грошової компенсації на придбання житлового 
приміщення. 

3.7.1. Після отримання копії рішення від Львівської обласної державної 
адміністрації про розподіл субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, 
передбаченими пунктом 4 Порядку та умов, для прийняття відповідного рішення 
комісією на підставі відомостей, поданих у заяві, члени комісії у межах 
повноважень здійснюють самостійний збір документів, необхідних для надання 
грошової компенсації на придбання житлового приміщення, у тому числі через 
доступ до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання 
адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, які належать до 
сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів відповідно до законодавства з 
врахуванням вимог пункту 19 Порядку та умов. 

3.8. Прийняття рішення щодо погодження використання грошової 
компенсації 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. 

3.9. Комісія протягом 5 робочих днів з дати надходження подання 
управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики як 
місцевого розпорядника субвенції розглядає його по суті у присутності дитини та 



приймає рішення про перерахування коштів зі спеціального рахунка як оплати 
за відповідним договором купівлі-продажу за наявності умов, визначених 
пунктами 28, 30 Порядку та умов. 
 

4. Організація роботи комісії 
 

4.1. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у визначений 
головою комісії день. 

4.2. Комісію очолює голова, який здійснює керівництво комісією. 
4.3. Голова комісії у межах компетенції: 
4.3.1. Скликає засідання комісії. 
4.3.2. Головує на засіданнях комісії. 
4.3.3. Дає доручення членам комісії. 
4.3.4. Представляє комісію у відносинах з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, установами тощо. 
4.3.5. За рішенням голови комісії можуть утворюватись окремі робочі групи 

для вирішення конкретних питань, які виникають у процесі роботи комісії. 
4.4. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник 

голови комісії. 
4.5. Заступник голови комісії організовує підготовку матеріалів на розгляд 

комісії. 
4.6. Засідання комісії вважається правомірним, якщо у ньому бере участь 

більше половини від загального складу комісії. 
4.7. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням. 
4.8. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 

більшість від загальної кількості членів комісії, які беруть участь у засіданні 
комісії. 

4.9. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним. 
4.10. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени 

комісії, які беруть участь у засіданні комісії. 
4.11. Секретар комісії: 
4.11.1. Інформує членів комісії про місце і час проведення засідань. 
4.11.2. Веде протокол засідання комісії. 
 

5. Забезпечення діяльності комісії 
 

5.1. Організаційне та інші види забезпечення діяльності комісії здійснює 
управління “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики. 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому          М. Литвинюк 

 
 
Віза: 

Начальник управління 
соціального захисту       І. Кобрин 



          Додаток 2 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

СКЛАД 
комісії з питань формування пропозицій щодо потреби 

в субвенції з державного бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

 
 
Г. Слічна  - заступник міського голови з гуманітарних питань,  
    в. о. директора департаменту гуманітарної політики,  
    голова комісії 
Р. Тимків  - начальник управління “Служба у справах дітей“  
    департаменту гуманітарної політики,  

 заступник голови комісії  
В. Трущак  - в. о. начальника відділу з питань сімейної  

 політики управління соціального захисту  
 департаменту гуманітарної політики,  
 секретар комісії 

 
Члени комісії: 

 
М. Гавриляк - заступник директора юридичного департаменту,  
    начальник управління правової роботи 
І. Кобрин  - начальник управління соціального захисту 

 департаменту гуманітарної політики 
Г. Мазур  - заступник начальника управління житлового 

 господарства департаменту житлового господарства та  
 інфраструктури – начальник відділу зарахування на  
 облік та закріплення житла 

Ю. Процюк  - начальник відділу підготовки вихідних даних житлової  
 та громадської забудови управління архітектури та 
 урбаністики департаменту містобудування  

Н. Федай  - начальник планово-фінансового відділу управління 
 соціального захисту департаменту гуманітарної  
 політики 

О. Ціж  - начальник відділу фінансування соціального  
 забезпечення і програм соціального захисту населення  
 управління фінансів департаменту фінансової 
 політики 

В. Головатий - головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правової  
 роботи та управління персоналом управління  



 соціального захисту департаменту гуманітарної  
 політики 

У. Ковалко  - провідний спеціаліст сектору розвитку освіти  
 управління освіти департаменту гуманітарної політики 

В. Чухань - провідний спеціаліст сектору моніторингу відділу 
 аналізу та планування управління економіки  
 департаменту економічного розвитку 

А. Горбач  - директор Львівського міського центру соціальних служб 
 для сім’ї, дітей та молоді. 
 

 
 
 
Керуючий справами 
виконкому         М. Литвинюк 
 
 

Віза: 
 
Начальник управління 
соціального захисту       І. Кобрин 
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