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Донецька обласна державна 
адміністрація, обласна військово- 
цивільна адміністрація
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м. Краматорськ, Донецька область,
84306

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 (із змінами) повертаємо після державної реєстрації розпорядження 
голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 11 червня 2021 року № 575/5-21 «Про 
затвердження Порядку надання та використання у 2021 році коштів субвенції з 
обласного бюджету бюджетам територіальних громад на придбання 
автомобілів, які будуть передаватись у користування дитячим будинкам 
сімейного типу, що функціонують на території Донецької області, в яких 
виховуються 8 і більше дітей, включаючи рідних, усиновлених та дітей, які 
перебувають під опікою та піклуванням», зареєстроване в Східному 
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Харків) 29 червня 
2021 року за № 50/230.
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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 . 06.2021 Краматорськ № 575/ 5-21

Про затвердження Порядку надання та використання у 2021 році коштів 
субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на 
придбання автомобілів, які будуть передаватись у користування дитячим 
будинкам сімейного типу, що функціонують на території Донецької 
області, в яких виховуються 8 і більше дітей, включаючи рідних, 
усиновлених та дітей, які перебувають під опікою та піклуванням

На підставі 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 пунктом 48 частини першої 
статті 2 Бюджетного кодексу України, статтями 1, 6 Закону України «Про 
військово-цивільні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий 
будинок сімейного типу», 
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 
автомобілів, які будуть передаватись у користування дитячим будинкам 
сімейного типу, що функціонують на території Донецької області, в яких 
виховуються 8 і більше дітей, включаючи рідних, усиновлених та дітей, які 
перебувають під опікою та піклуванням, що додається.

ДОНЕЦЬКА ОДА

575/5-21 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 України (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. № 5 7 5 /5 -2 1.

ПОРЯДОК
надання та використання у 2021 році коштів субвенції з обласного бюджету 
бюджетам територіальних громад на придбання автомобілів, які будуть 
передаватись у користування дитячим будинкам сімейного типу, що 
функціонують на території Донецької області, в яких виховуються 8 і 
більше дітей, включаючи рідних, усиновлених та дітей, які перебувають 
під опікою та піклуванням

1. Порядок надання та використання у 2021 році коштів субвенції з 
обласного бюджету бюджетам територіальних громад на придбання 
автомобілів, які будуть передаватись у користування дитячим будинкам 
сімейного типу, що функціонують на території Донецької області, в яких 
виховуються 8 і більше дітей, включаючи рідних, усиновлених та дітей, які 
перебувають під опікою та піклуванням (далі -  Порядок), визначає механізм 
надання та використання у 2021 році коштів субвенції з обласного бюджету 
бюджетам територіальних громад області на придбання автомобілів, які будуть 
передаватись у користування дитячим будинкам сімейного типу, що 
функціонують на території Донецької області, в яких виховуються 8 і більше 
дітей, включаючи рідних, усиновлених та дітей, які перебувають під опікою та 
піклуванням (далі -  Субвенція).

2. У цьому Порядку терміни «дитина», «дитина-сирота», «діти, 
позбавлені батьківського піклування», «дитячий будинок сімейного типу» 
вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про охорону 
дитинства».

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

3. Субвенція спрямовується на придбання автомобілів для дитячих 
будинків сімейного типу, в яких виховуються 8 і більше дітей, включаючи 
рідних, усиновлених та дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, 
за умови:
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функціонування дитячого будинку сімейного типу на території 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці Донецької області;

відсутності у батьків-вихователів (на праві власності або користування 
протягом попередніх двох років) транспортного засобу з кількістю місць для 
сидіння, крім сидіння водія, вісім, або наявності такого транспортного засобу, 
який експлуатується більше ніж 10 років;

наявності в одного з батьків-вихователів посвідчення водія на право 
керування транспортними засобами категорії «В».

4. Придбання автомобіля, який буде передаватись у користування 
дитячому будинку сімейного типу, в якому виховуються 8 і більше дітей, 
включаючи рідних, усиновлених та дітей, які перебувають під опікою та 
піклуванням, за рахунок коштів субвенції здійснюється з урахуванням таких 
вимог:

придбання нового транспортного засобу;
об'єм двигуна не може перевищувати 2500 см3;
транспортний засіб належить до категорії «В» -  автомобілів, дозволена 

максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів (7700 фунтів), а кількість 
місць для сидіння, крім сидіння водія, вісім;

недопущення відчуження придбаного автомобілю або його передачі у 
користування чи володіння третім особам (крім передачі іншим дитячим 
будинкам сімейного типу або у комунальну власність іншої територіальної 
громади чи спільну власність територіальних громад, для його подальшого 
використання за цільовим призначенням);

автомобілі повинні використовуватись за цільовим призначенням.

5. При визначенні загального обсягу видатків на придбання автомобіля, 
враховуються витрати, пов’язані з його вартістю, державною реєстрацією права 
комунальної власності на нього та сплатою інших встановлених 
законодавством обов’язкових зборів, платежів.

6. Субвенція з обласного бюджету надається у разі передбачення коштів 
у бюджетах територіальних громад області у розмірі не менш як 50 відсотків 
вартості автомобіля з урахуванням витрат, пов’язаних з державною реєстрацією 
права комунальної власності на нього та сплатою інших встановлених 
законодавством обов’язкових зборів, платежів.

Обсяг коштів Субвенції з обласного бюджету на придбання одного 
автомобіля не може перевищувати 500 тис. грн.

7. Розподіл обсягів Субвенції для бюджетів територіальних громад 
здійснюється за пропозиціями служби у справах дітей Донецької обласної 
державної адміністрації, погодженими головою Донецької обласної державної 
адміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації в межах 
обсягу коштів Субвенції, передбаченого в обласному бюджеті на 2021 рік, з
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урахуванням наданих виконавчими органами міських, сільських, селищних рад 
територіальних громад, військово-цивільними адміністраціями таких 
документів:

витягу з рішення про затвердження місцевої програми щодо придбання 
автомобілів для дитячих будинків сімейного типу або відповідні заходи 
програми економічного і соціального розвитку відповідних територій;

витягу з рішення про місцевий бюджет щодо виділення коштів на 
виконання місцевої програми або заходів програми економічного і соціального 
розвитку відповідних територій на придбання автомобілів для дитячих 
будинків сімейного типу;

копії документів щодо функціонування дитячого будинку сімейного типу 
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці Донецької 
області, підконтрольній українській владі (рішення (розпорядження) про 
створення (подовження функціонування) дитячого будинку сімейного типу);

витягу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів про 
зареєстровані за батьками-вихователями транспортні засоби або інформації 
регіонального сервісного центру МВС в Донецькій області (структурного 
підрозділу) про відсутність транспортного засобу.

8. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів по видатках за 
рахунок Субвенції визначаються відповідними органами місцевого 
самоврядування, військово-цивільними адміністраціями, які забезпечують 
використання бюджетних коштів з дотриманням вимог, встановлених 
законодавством, та цим Порядком, а також достовірність даних чи відомостей, 
на підставі яких здійснюється перерахування Субвенції.

9. Автомобілі придбаваються в комунальну власність територіальних 
громад з подальшою передачею відповідно до законодавства у користування 
дитячим будинкам сімейного типу.

10. У разі припинення функціонування дитячого будинку сімейного типу 
або його переміщення на територію іншої адміністративно-територіальної 
одиниці, автомобіль може бути переданий в користування іншому дитячому 
будинку сімейного типу на території відповідної адміністративно- 
територіальної одиниці, що відповідає умовам, зазначеним у пункті 3 цього 
Порядку, а за відсутності таких -  у комунальну власність територіальної 
громади на території Донецької області, відповідно до чинного законодавства, 
для його подальшого використання за цільовим призначенням.

Передача автомобіля в комунальну власність іншої територіальної 
громади координується та погоджується службою у справах дітей Донецької 
обласної державної адміністрації.

11. Перерахування коштів Субвенції здійснюється Департаментом 
фінансів Донецької обласної державної адміністрації на підставі заявок служби
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у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації, сформованих за 
пропозиціями відповідних виконавчих органів міських, сільських, селищних 
рад територіальних громад, військово-цивільних адміністрацій.

До пропозицій, що надаються службі у справах дітей Донецької обласної 
державної адміністрації, додаються:

договір, укладений за результатами проведення тендерної процедури або 
рахунок на закупівлю нового транспортного засобу, який належить до категорії 
«В» -  автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 
кілограмів (7700 фунтів), а кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, 
вісім, об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см3;

лист-погодження зі службою у справах дітей Донецької обласної 
державної адміністрації кандидатур батьків-вихователів для отримання 
автомобіля, із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові батьків-вихователів, 
місця функціонування дитячого будинку сімейного типу.

12. Кошти Субвенції використовуються відповідно до бюджетного 
законодавства за їх цільовим призначенням. Використання цих коштів на інші 
цілі забороняється.

Невикористані кошти Субвенції підлягають поверненню на рахунок 
обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня бюджетного періоду.

13. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних 
громад, військово-цивільні адміністрації населених пунктів, в десятиденний 
строк з дня прийняття рішення (розпорядження) про надання автомобіля в 
користування дитячому будинку сімейного типу, надають службі у справах 
дітей Донецької обласної державної адміністрації інформацію про 
використання коштів Субвенції.

14. Головні розпорядники коштів Субвенції організовують та 
забезпечують здійснення внутрішнього контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства при використанні коштів Субвенції, відповідно до положень 
статті 26 Бюджетного кодексу України та Основних засад здійснення 
внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062.

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

Начальник служби у справах 
дітей Донецької обласної 
державної адміністрації Наталія ТИМОФЕЄВА


