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Про повернення нормативно- 
правового акта після державної 
реєстрації

Відповідно до пункту 12 Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року 
№ 731 (зі змінами), повертаємо після державної реєстрації розпорядження 
голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 11 червня 2021 року № 574/5-21 “Про 
затвердження Порядку надання та використання у 2021 році коштів субвенції з 
обласного бюджету бюджетам територіальних громад на придбання на 
вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа”, 
зареєстроване в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 
(м.Харків) 29 червня 2021 року за № 49/229.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 1 1 . 0 6 , 2 0 2 1 _____ Краматорськ № 5 7 4 / 5 - 2 1

Про затвердження Порядку надання та використання у 2021 році коштів 
субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на 
придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного 
проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа

Відповідно до статті 33 Закону України «Про забезпечення організаційно- 
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», статті 25 Закону України «Про охорону дитинства», 
статті 11 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 
безпритульних дітей», розпорядження голови Донецької обласної державної 
адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік», 
Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік, 
затвердженої розпорядженням голови Донецької обласної державної 
адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 05 лютого 2021 року № 100/5-21, керуючись статтями 17, 18, 23, 41 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 48 частини 
першої статті 2, статтями 22, 78, 91 Бюджетного кодексу України, статтями 1, 6 
Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», з метою сприяння 
забезпеченню житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Затвердити Порядок надання та використання у 2021 році коштів 
субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на придбання 
на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, 
що додається.

ДОНЕЦЬКА ОДА

574/5-21 від 11.06.2021
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2. Ю ридичному управлінню Донецької обласної державної адміністрації 
(Погребняк) забезпечити подання цього розпорядження на державну 
реєстрацію до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Харків) в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 
на службу у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації 
(Тимофеєва), контроль -  на заступника голови Донецької обласної державної 
адміністрації Юлію КОСТЮНІНУ.

Голова облдержадміністрації, 
керівник обласної військово- 
цивільної адміністрації

Аркуш погодження додається



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Донецької обласної державної 
адміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації 

11 червня 2021 р„ № 574/5-21

П О Р Я Д О К
надання та використання у 2021 році коштів субвенції з обласного бюджету 

бюджетам територіальних громад на придбання на вторинному ринку 
впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа

1. Порядок надання та використання у 2021 році коштів субвенції з 
обласного бюджету бюджетам територіальних громад на придбання на 
вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 
(далі -  Порядок) визначає механізм надання та використання у 2021 році 
коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад 
області на здійснення заходів щодо придбання на вторинному ринку 
впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (далі -  субвенція).

2. У цьому Порядку терміни «діти-сироти» та «діти, позбавлені 
батьківського піклування», «особи з їх числа» вживаються у значенні, 
встановленому Законом України «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування».

Збір, обробка та використання персональних даних здійснюються у 
відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

3. Органи місцевого самоврядування, військово-цивільні адміністрації 
населених пунктів протягом 2021 року здійснюють заходи щодо забезпечення 
благоустроєним (впорядкованим) житлом наведеної у пункті 1 цього Порядку 
категорії громадян відповідно до законодавства в межах обсягу субвенції та 
коштів бюджетів відповідних територіальних громад, наданих на умовах 
співфінансування, у розмірі не менш як 50 відсотків вартості житла з 
урахуванням витрат, пов’язаних з оформленням права комунальної власності на 
нього та сплатою встановлених законодавством обов’язкових платежів, а також 
витрат на оформлення землевпорядної документації.
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4. Субвенція спрямовується на придбання на вторинному ринку 
впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, яке переходить у 
власність відповідної територіальної громади, для його подальшого надання 
громадянам вищезазначеної категорії у встановленому житловим 
законодавством порядку.

5. Розподіл обсягів субвенції для бюджетів відповідних територіальних 
громад області здійснюється за наявності місцевої програми або заходів 
програми економічного і соціального розвитку відповідної території, а також з 
урахуванням передбачення коштів у бюджетах територіальних громад у розмірі 
не менш як 50 відсотків вартості житла з урахуванням витрат, пов’язаних з 
оформленням права комунальної власності на нього, сплатою встановлених 
законодавством обов’язкових платежів, а також витрат на оформлення 
землевпорядної документації.

6. Умовою надання субвенції є закупівля житла за рахунок бюджетних 
коштів в установленому законодавством порядку з урахуванням таких вимог:

1) придбання благоустроєного (впорядкованого) житла дитині-сироті, 
дитині, позбавленій батьківського піклування, та особі з їх числа здійснюється 
виходячи з норми 13,65 кв. метрів жилої площі на одну особу, але не менше 
рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному 
пункті;

2) дотримання вартості придбання одного кв. метра загальної площі 
житла (з урахуванням ГІДВ) в межах опосередкованої вартості спорудження 
житла, яка визначається Міністерством розвитку громад та територій України 
на 2021 рік, при цьому вартість житла не повинна перевищувати вартість, 
визначену за результатами незалежної оцінки відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні», та у разі наявності позитивного висновку рецензента;

3) визначення за результатами закупівлі вартості придбання одного 
кв. метра загальної площі житла найнижчою серед запропонованої учасниками 
надання конкурсних пропозицій для придбання житла.

7. При визначенні загальної вартості житла, яке придбавається, 
враховуються витрати, пов’язані з оформленням права комунальної власності 
на нього, сплатою встановлених законодавством обов’язкових платежів, а 
також витрати на оформлення землевпорядної документації.

У разі, якщо вартість придбання житла перевищує вартість, обчислену в 
межах показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами 
України, затверджених Міністерством розвитку громад та територій України,



з
але не перевищує оціночну вартість цього нерухомого майна, різниця між ними 
може бути сплачена за рахунок коштів бюджету відповідної територіальної 
громади, згідно з рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, 
військово-цивільної адміністрації та/або інших джерел, не заборонених 
законодавством.

8. Розподіл та надання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, особам з їх числа здійснюється відповідно до 
житлового законодавства.

9. Рішеннями про бюджет відповідної територіальної громади 
визначаються головні розпорядники коштів по видатках за рахунок субвенції, 
які забезпечують використання бюджетних коштів з дотриманням вимог, 
встановлених законом та цим Порядком, а також достовірність даних, на 
підставі яких здійснюється перерахування субвенції.

10. Перерахування коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам 
територіальних громад здійснюється Департаментом фінансів Донецької 
обласної державної адміністрації у межах бюджетних призначень обласного 
бюджету на 2021 рік на підставі звернень служби у справах дітей Донецької 
обласної державної адміністрації, сформованих за поданням головних 
розпорядників по цих коштах, визначених радами територіальних громад, 
військово-цивільними адміністраціями.

Звернення (заявки на фінансування) головних розпорядників коштів 
субвенції надаються службі у справах дітей Донецької обласної державної 
адміністрації після проведення на території відповідних адміністративно- 
територіальних одиниць конкурсу з придбання житла, з доданням до них:

1) завіреної копії протоколу засідання конкурсної комісії щодо 
визначення переможця конкурсу;

2) витягів з рішення про затвердження місцевої програми або програми 
економічного і соціального розвитку відповідної території;

3) витягів з рішень про затвердження бюджету відповідної територіальної 
громади щодо передбачення коштів на виконання місцевої програми або 
відповідних заходів програми економічного і соціального розвитку території на 
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа.

11. Кошти субвенції використовуються за їх цільовим призначенням 
відповідно до законодавства. Використання коштів субвенції на інші цілі 
забороняється.
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Не використані кошти субвенції підлягають поверненню на рахунок 
обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня поточного бюджетного 
періоду.

12. Головні розпорядники коштів субвенції надають службі у справах 
дітей Донецької обласної державної адміністрації:

інформацію про розподіл та надання житла дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа -  в десятиденний 
строк з дня прийняття відповідного рішення;

звіт про використання коштів субвенції -  щомісяця до 05 числа за 
формою, встановленою службою у справах дітей Донецької обласної державної 
адміністрації.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про 
використання коштів субвенції, а також контроль за їх цільовим та ефективним 
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Начальник служби у справах 
дітей Донецької обласної 
державної адміністрації Наталія ТИМОФЕЄВА


