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Про утворення обласної комісії з прийняття ріш ень щодо розподілу у 2019 році 
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщ ень для розвитку 
сімейних та інш их форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа та затвердження Положення про неї

Відповідно до пункту 9 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщ ень 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 М іністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 
(в редакції постанови Кабінету М іністрів України від 26 червня 2019 року 
№ 616), керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації»:

1. Утворити обласну комісію з прийняття рішень щодо розподілу 
у 2019 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інш их форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа.

2. Затвердити:
1) П оложення про обласну комісію з прийняття ріш ень щодо розподілу 

у 2019 році коштів 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, додається;

2) персональний склад обласної комісії з прийняття рішень щодо 
розподілу у 2019 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
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сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа (далі -  Комісія), додається.

3. Комісії в своїй діяльності керуватись постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 листопада 2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та 
умов надання у 2019 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 (в редакції постанови Кабінету М іністрів України від 26 червня 
2019 р. № 616) та Положенням про неї, затвердженим цим розпорядженням 
голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації.

4. Координацію  роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 
на службу у справах дітей облдержадміністрації (Тимофеєва), контроль -  
на заступника голови облдержадміністрації Ф ілашкіна B.C.



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації
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ПОЛОЖЕННЯ

про обласну комісію з прийняття рішень щодо розподілу у 2019 році коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно- 
ремонтні роботи, придбання житла та приміщ ень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

1. Обласна комісія з прийняття рішень щодо розподілу у 2019 році 
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інш их форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа (далі -  Комісія) створюється з метою прийняття рішень щодо розподілу 
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщ ень для розвитку 
сімейних та інш их форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа.

2. Комісія є консультативно-дорадчим органом.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
М іністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації, цим Положенням.

4. Комісія здійсню є свою роботу відповідно до вимог Порядку та умов 
надання у 2019 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 М іністрів України 
від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 червня 2019 року №  616).
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5. Головою Комісії є заступник голови обласної державної адміністрації, 
згідно з основними напрямками діяльності (відповідно до розподілу 
обов’язків), заступником голови комісії -  начальник служби у справах дітей 
Донецької обласної державної адміністрації.

До складу Комісії входять представники структурних підрозділів з питань 
соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури, капітального будівництва, 
юридичної служби, центру соціальних служб для с ім ’ї, дітей та молоді, 
уповноважені представники громадськості та інших установ (за їх згодою).

6. Ріш ення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма 
членами Комісії, та подається до обласної державної адміністрації для 
затвердження в установленому законодавством порядку не пізніше ніж через 
10 календарних днів з дня його прийняття.

7. Ф ормою роботи Комісії є засідання, що проводяться у разі 
необхідності, за пропозицією голови Комісії.

8. Голова Комісії організовує роботу Комісії. У разі відсутності голови 
Комісії, його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

9. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні 
не менше ніж дві третини загального складу Комісії.

10. Ріш ення Комісії приймаються простою більш істю голосів присутніх 
на засіданні членів Комісії шляхом відкритого голосування.

У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого є вирішальним.
Член Комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій 

формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Ведення протоколу засідання Комісії, забезпечення зберігання усіх 
матеріалів та документів роботи Комісії покладається на секретаря Комісії.

Положення про обласну комісію з прийняття рішень щодо розподілу у 
2019 році коштів 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, підготовлено службою у справах дітей облдержадміністрації.

Начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації /  Н.М. Тимофеєва



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, кері вника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації
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СКЛАД
обласної комісії з прийняття рішень щодо розподілу у 2019 році коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно- 
ремонтні роботи, придбання житла та приміщ ень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Ф ІЛАШ КІН 
Вадим Сергійович

ТИМ ОФЕЄВА 
Наталія М иколаївна

ПРОКОПЕЦЬ 
Ганна Олександрівна

заступник голови облдержадміністрації, голова 
комісії

начальник служби у справах дітей
облдержадміністрації, заступник голови комісії

завідувач сектору перевірочної роботи
діяльності установ та закладів системи
соціального захисту населення Департаменту
соціального захисту населення
облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

ГОРБАНЬ
Олександра Сергіївна

ДЗЮ М АК
Володимир Петрович

завідувач сектору архітектури 
містобудування та
облдержадміністрації

управління
архітектури

заступник директора -  начальник відділу 
організаційно-правової роботи Донецького 
обласного центру соціальних служб для с ім ’ї, 
дітей та молоді

ДУДНИК
Петро Анатолійович

представник Громадської організації 
«Всеукраїнська асоціація прийомних батьків»
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ІЗМ АЛКОВА 
Валентина Олександрівна

ЛИТВЯК
Андрій Сергійович

Л У К ’ЯНЧУК 
Тамара Олексіївна

РАЗУМ НА 
Анжела А натоліївна

САГАЙДАК 
Лідія Ю ріївна

Ш ВЕД
Ірина Ігорівна

начальник відділу інклюзивної освіти та 
соціального захисту дітей департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації

начальник проектного відділу виробничо- 
технічного управління департаменту
капітального будівництва облдержадміністрації

радник патронатної служби голови 
облдержадміністрації

заступник начальника управління -  начальник 
відділу ж итлової політики управління 
житлової політики та благоустрою 
департаменту ж итлово-комунального
господарства облдержадміністрації

завідувач сектору з питань представництва 
інтересів облдержадміністрації у судових 
органах ю ридичного управління
облдержадміністрації

начальник відділу фінансів будівництва та 
природоохоронних заходів управління доходів 
та фінансів виробничої сфери Департаменту 
фінансів облдержадміністрації

Начальник служби у справах У

дітей облдержадміністрації ^  Н.М. Тимофеева


