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П О Л О Ж Е Н Н Я 
про Комісію з питань надання у 2017 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих 
групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/прид-
бання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 

виготовлення проектно-кошторисної документації 
 

1. Комісія з питань надання у 2017 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих 
групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/прид-
бання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, ви-
готовлення проектно-кошторисної документації (далі – Комісія) є консульта-
тивно-дорадчим органом при облдержадміністрації, яка утворюється з метою 
прийняття рішень щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямо-
вано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/ка-
пітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтри-
маного проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків 
сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної до-
кументації (далі – Субвенція). 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Житло-
вим кодексом Української РСР, законами України, актами Президента Украї-
ни, 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 грудня 1984 року № 470, 
постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 877 “Про затверд-
ження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих 
групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/прид-
бання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, ви-
готовлення проектно-кошторисної документації”. 
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3. Комісія має право отримувати в установленому порядку від місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції. 

4. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються за пропозицією 
голови Комісії, який веде засідання. 

5. Засідання Комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше 
двох третин її загального складу.  

6. Рішення приймаються простою більшістю голосів і викладаються у 
протоколі, який підписується всіма членами Комісії. 

7. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним. 

8. Усі питання, які вирішує Комісія, розглядаються в порядку черговості 
надходження документів до Комісії. 

9. На засідання Комісії можуть запрошуватися керівники райдержадмі-
ністрацій та їхніх структурних підрозділів, місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, громадських організацій. 

10. Райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного зна-
чення) рад та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних гро-
мад, що створюються згідно із законом і перспективним планом формування 
територій громад, протягом місяця подають Комісії пропозиції щодо обсягів 
Субвенції за напрямами, визначеними пунктом 4 Порядку та умов надання у 
2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будів-
ництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків 
підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будин-
ків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної 
документації”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
15.11.2017 р. № 877 (далі – Порядок та умови) та документи, визначені пунк-
том 8 Порядку та умов. 

11. Комісія протягом п’яти днів розглядає пропозиції і документи, подані 
відповідно до пункту 10 цього Положення, і приймає рішення стосовно розпо-
ділу Субвенції за напрямами та між бюджетами міст обласного значення, 
районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, що 
створюються згідно із законом та перспективним планом формування тери-
торій громад, яке оформляється протоколом і підписується всіма членами 
Комісії, та подає його обласній державній адміністрації.  

12. У разі необхідності уточнення пропозицій стосовно напрямів та 
об’єктів, на які буде спрямовано Субвенцїю, їх розгляд здійснюється відпо-
відно до пунктів 10-11 Положення. 
 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


