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дOнЕць(А 0лл

213l5 ]9 вiд 28 02 2019

м. Крамаrорськ

1lpo заiвердiкення I]орялк)z IIаданIш,га вtlкорtlстання 1,2019 роui коштiв субвенцii зоб,цасного бюл;кету бюдlitе,гаtrл MicT, об;rасного зtIаченI{я, районiв, об'слнанихтериторiалLних громад для ltридбаltttя на в,горин}{ому риllку впорядltова}{ого лляttостiйного проживаl{[ш житла для дiтей-сирi,i,га дiтей, позбавлених батькiвського
пitсцyванtrя, r:a осiб з iх числа

I]iдrtовiдно ло с,гаr]i 33 Закоrrу УrtраТriи <ГIро забезпе.tеt{IIя орга}liзацiiiно-
праI]овI]х умов соцiа"тьного зitxllcTy ;1iTeй-clrpiT та дi,геr:i, позбавлених ба,гькiвського
пiклуванttя>, cTaTti 25 Заrtону Украiriи ,<ГlрJ охороII}, лlIтиIlст,ва>, с.гil.гt,i ii ЗаконуУкраТrrи Kllpo осIIови соцiа;tьного ,u*n..ry бездомнrtх осiб i бсзriри,rуl,ыlих дiтей>,
регiоtizutьttоТ проtрамLI кЗабезпечелlня )t(и,гJIом 21i,r,ей-сирir. ,.u лi."ц позбавлегtих
бat,bttiBcbtttl1,o гtilulуtlаllгrя, ,га осiб з iх Ч]]tсJlа }la 20l в-2020 роки)), затвердясеноi
розпорярt(снILl}{ го"Ilови облдер;кадпtiтtiс граtIii, KcpiBtttilta обласноi вiiськово-
t(llвi,цьнtli адмiгliс,iрацii вiд 02 березitя 20lt{ pok1,,Ittb 290/5-18 (зi зпtiнами), ГIроrрамлr
екопомiчtlоl,о i соцiа"ltьноt,о розви,1,1(у 2]онецькоi обrrастi на 2019 piK та ocHoBHi[iапр,Iми розвиIкУ на 2020 i 2021 poKt,t, за,tверд;ttеltоТ роr,,ор"дrпенIцм голови
облдеряtадм ittiстрацii, кер iвника об;асttоi uiй.опоuо-t{ttвiльноi. адмiнiстрацiтвiд 01 лютогtl 2019 року лъ 7915-19, розпоряд)I(еtlпя голоi}il об;iлер>ttадмirтiсrрашiТ,
керiвt,tиttа обласноТ вii]lськово-цивi:rыid а;tмiнiс.lрацil. вiл .ýб гр),днrl 20l8 рокуN9 1470/5-i8 кПро обласtltii:l бюджет.Irа 2019 piK> (зiЪмiнаrчlll), Bpuf,iuy*r" стаr-гi З6,з9, 47 ,48, 50 Жи,гловоl,о liодексу УкраТнськЬi , ЁСР, п.руюI{!lсь с.гаl,гrlми 17, 1 8, 2зЗакоtlу Уrtраiltи кПро мiсцевi дерлtавнi а;lп.ritliс,грацiТ>>, статгями 22, 78. 9l
БЮjl;ttе'ГrtОr О .tОДеItСv YKllitittИ, з \,lLll()ii) сприяIIr.{rl Bllpiruetttllo tltl.гaHt, ш{од.,забезгtе,lеllI{,] )tttiтлопt itiTeйt-c1lpiT т,а ;ti'геii, rtозбавлеrrих батьttiвсьtiог0 iIiюlуванняt, таосiб з iх ,tl{сла, яlti потребуtоt,ь ltсlлitIttlс1,IIIя )i(Ll.г"r-IOBLtx yNIot]:
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1. Затверли,ги I1оря:.,lОК НОД0IlI]я та в!{I(ористання у 20l9 poui коштiв сrбвенltil з
об-lасного бюдlItе,гУ бю,,1;ttетам пtic г об;tасttого зIIачсння. paЁroHiB. об':Jнзнlтх
'ГеРИ'ГОРiаЛЬIIИХ iРОМаД ДЛЯ гrридбання на вториIt}IоIчlу ринк\, вI]оряj}iоtsэнt]гсr ..lя
постiйного прожива}Iня житла для дiтей-сирiт та лi,гей, позбавлеitrtх багьк:всько..,
пitсtуванtrя, ,га осiб з iх чис,tа (далi - ГIорялоrt), Iцо доласl,Lся.

2. РекопlендуIJатII викоIIавчI1\1 opI,aHaM мiоьких рал, pal oб'cJiiaHtiх
терлtторiit"пыtих громад, райi]ерх(аллr iH iсr.рашiя пr ].а Biйcbttotlo- ilitB i.-l bHi trl
адплiнiс,грацiяtчt:

1) irrirliюваглI питанllя щодо tlередбаченгtя кош.гiв у вiдгtовiдtrих lticцeBttx
бюл;ttетiiх па сrriвфil{аIIсуваIIня заходiв lIlol{o забезпечсrIня зазначенсli у пl,нttтi 1 цього
розllоря/{жеl]ня категорiI громадя}I хiитлом 1, розмiрi не пtеtlш як 50 вiдсоткiв BapTocTi
житла з урахуваt{}rям виlра,t,. пов'язаIrих з оформJIенняl\{ IIрава KoMyHaJIbHoi B.rlacHocTi
на Hbol,o, оI]JIатою i]cl,alloBлeHIlX закоIIоДаВство]\,I обов'язкоl]их пjlaTex(iB та витрат на
оф ормлення зс млевItорялноТ доitупл еrrгацiТ;

2) злiliсltитlл про,гягоN{ 20l9 року захоJ(и IIlодо придбання вiдповiдно ло
I1орялку, :]а,Iверд)I(еноI,о llLIN.1 розпоряiркс}II{ям, l.а l{i}даtlня, вi/lповiдно до хttlтлового
законодаr}сl,tsа х(tl,г,ца зазI{аrlеttiй у п1,1tttTi l rtbot,o розrIоряд)кенtш ка,гегорii громалян за
рах},нок koшrt,iB субвеlrrцiт з обласttоt,tl бrо;lrrtе,гу r,a кошtтiв вiлповiлних rtiстiевих
бюдlrtстiв.

з. Юрили.ittому угtрав.rtirtню облдерirtадмirriсграttii (ltогребняк) забсзIIечити
по.цання Llього розlrоряд)ке]IIIJI IIа дер)кавIIу ре€сlрацiю лсl Го"ltовtrого терlt.горittlIьного
уttравлiнltя кlстиLIiТ у f]otrer цькiй об,rастi в ycl,alIoBJ]ello\1), 1loрялlt},.

4, Це рОЗПОряД)кеFIня rrабирас чиltностi з д[Iя йrого оrIублiку,ванtlя.

5. Коорлинаrtiю роботli iilol{o Rиi(оlliiIlIIя цього розIIорял)кен}Iя tlок,rlасти IIа
сltl,хtбу у cr]paBax лiтей об:tдерlrtадмitliстраttiТ (Тrrмофссва), контро"ць - на заO.гупrIика
го.пов}{ обллсрlкадмirtiс,rраlliТ Стокоза l,C.

Голо ва обrrдсllлtадп,r i

KepiBHltK обласrtоi Bi

цttвiльноТ алlt irtiс,гра 0,I, Куць
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ЗАТВЕРЛЖЕНО
Розпорядження гоJоtsI1
облдержалмiнiстрашii, кеэ l вн;:ка
обласноi Bi йськово-цtl вi,rьзоi
алrriнiстрацiТ
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ПОРЯz]ОК
надання та використаIJня у 2019 роцi коштiв с)бвенцiТ з обrасного бtоджету

бюдхtетапл MicT об"цасllого значення, районiв, об'сднаних TepиTopia-rbHltx
гроj\,1ад дJlя придбання I{a вторинно\,1у ринк), впоряJкоtsiiного д-rя rостiйного

проживання )t(и,rла для дiтей-сирiт та дiтей, позбав:lеltrtх батькiзського
пiклуванrIя, та осiб з iх чlлс,rа

l. i_{ей Порядок виз}tачас ллеханiзr,t Нада[Iшя та викорI{стання 1 20l9 poui
кошr,iв субвенцii з обласногсl бюджету бюдх<етапл luticT обласноt.о з}Iачення,
районiв, об'слнанtrх територiальLiих гроN,{ад на здiйснення заходiв щодопридбання на вторинному ринку вIIорядкованого для постiйного про}кивання
}китла для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклуваrtня, та осiб з
Тх числа (да;ri - с)чбвенцiяr).

2, У Liboivly IIоря,цку термiгiи <<дiти-слrроти та дiтлt, позбавленi
баr,ькiвоькогО пiклування>, <особи з Тх чi{сла> вживаIо.гься у значеннi,вста}{овленому Законом Украiни <про забезпечення органiзацiйно-правових
умов соt{iального захисту дiтеli-сирir, та дiтей, позбав-цених батькiвського
пlкJtчванi{я)),

3. Органи ь,tiсцевого самоврядування IIрOтягом 2Ol9 року злiйснюють
заходи ltlодо забезпе.ленitя благоустросниI\л (вгrорядкованипл) житлом наведеноi
у пуlтктi l цього Порядку nnr..opii фоruчlоп'вiдповiдно до виI!{ог законодавстваR N{ежах обсягу субвенцii та коштiв бtодirсеr.iв вiдtповiдних MicT обласного
знаL{ення, районiв, сiл, се.ltиЩ, бюджетiв об'с:днаних територiальних гро\rад.
tIаланиХ на умовах спiвфiнансуванtIя 1, 1lозл,liрi не M.HIIJ як 50 вiдсоткiв BapTocTi
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;;IT,la з \,рах\,ванняN{ витрат, пов'язаних з оформлеIIЕIяIч1 права комунальноi
B*:cltocTi на нього та сп,цатоЮ встановленIiх закоI{одавствоN{ обов'язковtiх
__:зте,l,iз. а ,гако7i витрат на оформлення землевпорядноi докумrентацii.

;. Cl бвенцiя спрямовусться lta придбання на вторинноIиу ринк}з_,с),i]я*,коtsзного Jля постiйного прожtIвання житла лля дiтей-сирiт та дiтей.lсзбзЗ:еli;lХ батькiвськогtl пiк,цуRаtIнrI, т,а осiб з Тх числа, яке переходить \
B,laciijc:b Вi:ПОВiДГtОТ ТеРИ'горiаtьrrоТ гроN,lади, д,llя його подальшого надання
гро\l3fяtIа\I вищезазначеноi категорiТ у встановленоNIу жrtтлови}1
З 3r t] Н о.]ЗВсТВоМ поряДкУ.

_ý. Розподiл обоягiв субвенrцii для бlоджетiв окремих MicT обласного
знаLiеl]L{я) paiioгriB, об'сднанllх територiа"пьгtих громад областi здiйснюсться за
наявностi вiдповiднот lчtiсцевоi гrрограми або заходiв програIии економiчного i
соцiального розвитi(у вiдповiдrrоi територii, а також з урахування},fпередбачення коштiв у бrоджетах MicT обласного значення, районiв, сiл, селищ,
бtодлсетах об'еднаних териl.орiальlтих громад у розмiрi ,r. п,rЬrr. як 50 вiдсоткiв
вартос,гi жи,l-JIа з )/рахува}Iня]\{ ви,гра,г, пов'язаних з оформJIенням права
коrтун;urьноТ B;lacHocTi t{a нього, сIlлатою Rс,гановленI.iх законодавством
обов'язкових гlлатежiв' а TaKoiI( BliTpa,I' на офорпtлення зем jIевпорядноТ
локr,мtеttтацii,

6, YMoBoIo налаI{Itя субвенцiТ с закупiвля ili}lтла за рех\,нок бю];кетних
коштiв в установлеI]омУ закоIIодаВство]\,f порядк\j з \/рах\,вання\1 насг\пн!]х
вLlмог:

ПРиДбанttя благоустросного (впорялкованого) i,Llт-ца :llTtlHi-ctipoTi.
дитинi, позбавлеrriй батькiвського пiклуваitня, т,а особi з ix Liиc.r]a здiйснюеться
виходячи з норми ]3,б5 кв. tuTeTpiB жи"liоI площi на однч особу, zuiе не I\1енше
рiвня середllтьоТ забезпеченос.гi гроN{адяII )i(иJlоlо площею в даноNlу HacejTelloмy
пунктi;

дотриI!{аннЯ вар,гостi придбанtlЯ О;]НОГО кв, метра загальноТ площi
(з урахува}iНяI\{ пдв) жI4т"ца в п{ежах опосередкованоi BapTocTi спорудження
Itи],",]а, яка визначасться N4iHicTepcтBol\{ регiональLlого розвитку, будiвництва та
)ltитлово-комуllального госIlодарства Уrtраi'ни на 20l9 piK, при цьоNlу BapTicTb
}кит"ца не tIовинна перевLlU_IуRати BapTicTb. визначену за результатаN{и
не:]алежIIоi оцittки вiдповiдно до Закону Украirlи <про оцiriку майна, майнових
праВ та професiйнУ оцiночнУ дiяльнiсть В YKpaTHi>>, та У разi наявностi
позитивного висновку рецензента;

визначеLlня за рсзуJiьтата]\1и закупiвлi вар.гостi Придбангlя одного
кв, \{еlра загальноТ площi ж},lтла ttайнихtчок) cepell запроl]онованоТ уLIасникаN4и
конкуроу;

визIIаLIення Mo)(JlиBocTi придtбання }t(итла в iншому н;lсеJIенопtу пчнктi,
але в ме)каХ вiдповiдr'оi адпriнiстратиI]но-територiальноi одиrlицi (irlcTa,
району)' 1, резi вiдсут*tоСтi rкитла на теритОрii сiлiсЬкоi (селИшноi) ради, у



з

з;lF,онавчI]Х органаХ якоi перебувае на квартирномУ облiкУ дитина-сирота.-.;:TIlНa. позбавлена батькiвського гtiклування, Ьооба з Тх чltсла.

;г]\оts\,ються витратi,l, пов'язанi з офорпtленняN,I l.pa'a комунацьноj' B;tacHocr-ij{] зього' сплатоIо встановJ]ених закоr{одаВствоN{ обов'язковl,tх п,rате,кiз. зlако]+( ви,I,ратИ на офорrrJеннЯ землевпорядtiоi документацiТ"

8, Розподi-r та на,]ання жI]тла ztiтям-сирота}{ та дiтяtчl, гlозбавленt::,:батькiвського Пiк.lr,6;1ццg, особапл з iх .r"aпu'здiйс:нюетъся вiдповiднLr.]о)l(итлового законодавства.

9. Головнi розпоряДники коштiв шriсцевих бюд;кетiв по вIlдатках ззрахуноК зазначенОi субвенrtii визнаЧаютьсЯ вiдповiдНL1\{}{ оргапчrrП }f iсцез.-l. 
"-,

са]иовряДування. вit"lськовсl-iiивiльtlими ад,rtiн iстрацiяrtи. якi забезг е,:., ;tlTbвикорисТання бlод'iетниХ коштiв З до'римання\1 вl1\1ог, BcTaFIoB"let{I]X закоjaс),1та циМ ГIорядкоr{, а Ta*oii( лостовiрнiсть даних, на пiдставi яклlх здiйсн;остьсяперерахуван ня субвенцiТ.

l0' Субвенцiя перераховуетьсЯ з обласгtого бlо.].ке:l' бiо.,l;,;етэ.,' \.ilлтобласного знаL{е}tня, paйoTtHrtr,t бодп,.r^r,.' 
";;;,;;;.;",,::1;r;,;i

териr,орiаjlьIlIiх громад у межах бюджетнrtх прл]зIJачень на ]Ol9 riл пiс.rяПроВеДення У вiдповiДних адмiнiсlраТивно - TepиTopia-rbHtrx о.]I1н!l:ях ;"; rr.;.:з придбання ,'tиТла, вiДповiдно до заявок виконкоlliв ,,i.on,lr' 
";;^":;iоб'е/]наниХ ТериТорiальнrtх громад, райдержадп,rirтiстрацiil, Bil-icb-";; 

"1;rr,#iалмiнiотрацiй за встановлеltою {епарrойпrп* фiп.п.iв об.,rдерхсаrrriнiстрецii.
форплокl, з додання]\{ до llих:

витягiв з рiшетiь про п,tiсцевий бюдiкет Щодо в'tдiлення KotuTiB IIавиконАння мiсцевоi програми або вiдповil(l-iих заходiв програN{и еконопtj.tttого iсоцiального розвитку теритоllii на забезttечення житлом дiтей-сирiт Ts дiтей,позбавлених батькiвського гliклуванtlя, та осiб з Тх числа;
вltтягiв з рiшення про затвердх(ення MicileBo| програми або програмиеtсономiчного i соцiаlJIь}{ого розвитку вiлповiлноi територiТ,

завiреноТ копii про.I.околу засiдання
переможця конкурсу;

i l. Кошти субвенцiТ
tli",iьсlвипt призначенняN,I,
заборонясться,

конкурсноI KoMicii щодо визначення

виltористовуIоться вiлtlовiдно до законодавства за iх
використання коштiв субвеriцii на iншi uiri

невикорl,tс,ганi кошти субвенl-tii пiллягаtоть поверненнIо на рахунокобласttого бюджетУ не пiзt-tiшa Ь"r"rrrrоого робочого дня tlо.гочноi,о бюджетноt.оперiод1,,
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12. Влtконавчi оргаllи мiських рад, рад об'едttангх територiаrънI,]х
гро}lад, раtlдерiкадlлiнiсrрацiТ, вiliсъково-itивiлыli адпrilriстрачii в 10-деннlrй
_eprriH з днЯ прийня,rТя рirленНя прО IIаданнЯ х(итла д"r"пl-arротi та дl,tTltHi.:ОЗбеВЛеtriЙ баТЬКiВСЬКОГО пiклування, та особi з Тх числu, ,uдurrь слл,,ь,бi r
СГРl113u" ДiТеЙ ОбЛДеРЖаДПtiНiСтраuiТ irrформацiю про використання коштiв
сl,бв eHltii.

1 j, L к,lа lеtтня l а Поilання фiнансовот i бюдхсетнот звiтностi про
викорисТапнЯ \оIлтiв сl,бвенцii, а такоЖ KoIITpoJib за Тх цijlьовим та ефектиuпi,.,
врI,1,рачанrlяl,t з : i й с нюються в \.станов.[епому закон одавством порядку.

11ОРЯДОК НаДаННЯ Та ВrlкорI,Iстання 1, 20i9 роui субвеrrцiт з об;lасногобюджету бюджетаtl,t MicT обласного :]начс]ння, районiв, об'сднанltх
територiаJIьних гроl',1ад для придбаttltя на вторинному p]iнKy впорядкованого
для пос,гiйного проживаIJня ;кIl.г,ца длrt лiтей-сирiт та дiтей, ltозбавлених
батькiвсЬкого пiкЛуванI]я, та осiб З Тх чIлсла, пiдготовлено сJIужбою у справах
дiтей об.,lдержадм i Hi страцii.

В.о. начzuIьнl.{ка слухсби
у спраtsах дir.ер"t облдерхсадп,l i н icTparlii d**Ц i u, Соболевська


