
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
07.12.2021 № 849/2021-р

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про регіональну комісію з питань розподілу коштів субвенції  

з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку  
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,  
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом  

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

 

1. Регіональна комісія з питань розподілу коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, прид-
бання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа (далі – регіональна комісія) є консультативно-дорадчим органом при 
облдержадміністрації, яка утворюється розпорядженням голови обласної дер-
жавної адміністрації. 

2. У своїй діяльності регіональна комісія керується Конституцією Украї-
ни, Житловим кодексом Української РСР, законами України, актами Прези-
дента України, 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 26 травня 2021 року № 615 
“Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків”. 

3. До повноважень регіональної комісії належить: 

1) формування потреб регіону відповідно до пропозицій, поданих місце-
вими комісіями, утвореними відповідно до пункту 9 Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа (далі – Порядок та умови); 

2) формування пропозицій щодо розподілу обсягу субвенції між місце-
вими бюджетами за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, 
визначених пунктом 5 Порядку та умов, виходячи з: 

першочерговості завершення розпочатих у попередніх періодах буді-
вельно-ремонтних робіт; 
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необхідності нового будівництва приміщень для розміщення малих 
групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу; 

потреби щодо капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих 
будинків сімейного типу; 

формування регіональних списків осіб у порядку черговості відповідно до 
дати включення у список громадян, які користуються правом позачергового 
отримання жилих приміщень, за часом взяття на соціальний квартирний облік, 
у разі надання соціального житла, та віком від 16 до 23 років, від 23 до 35 років, 
старші 35 років (за наявності кількох осіб з однаковою датою взяття на облік 
перевага надається особі старшого віку); 

3) формування пропозиції щодо розподілу субвенції між конкретними 
особами у порядку черговості відповідно до дати включення у списки грома-
дян, які користуються правом позачергового отримання жилих приміщень, за 
часом взяття на соціальний квартирний облік, у разі надання соціального 
житла, та віком (у разі наявності залишків субвенції регіональна комісія відпо-
відно до регіональних списків осіб у порядку черговості визначає наступну 
особу, якій може бути придбано житло або призначено грошову компенсацію 
для придбання житла). 

4. Головою регіональної комісії є заступник голови обласної державної 
адміністрації, заступником голови регіональної комісії – начальник служби у 
справах дітей обласної державної адміністрації.  

5. Секретарем регіональної комісії є представник служби у справах дітей 
обласної державної адміністрації.  

6. Обов’язки щодо підготовки матеріалів та документів до засідань регіо-
нальної комісії покладаються на відповідні підрозділи місцевих органів вико-
навчої влади або органів місцевого самоврядування, до повноважень яких 
належить забезпечення прав дітей. 

Зберігання документів покладається на розпорядників субвенції за місце-
вими бюджетами, визначених пунктом 3 Порядку та умов. 

7. Регіональна комісія має право отримувати в установленому порядку від 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громад-
ських організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її компе-
тенції. 

8. Формою роботи регіональної комісії є засідання, що скликаються за 
пропозицією голови або заступника голови регіональної комісії. 

9. Засідання регіональної комісії є правоможним, якщо у ньому бере 
участь не менше двох третин її загального складу.  

Засідання регіональної комісії проводить її голова, а у разі його відсут-
ності – заступник голови регіональної комісії. 

10. Рішення регіональної комісії приймаються простою більшістю голо-
сів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови регіональної комісії є ви-
рішальним. 
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11. Усі питання розглядаються у порядку черговості надходження до-
кументів до регіональної комісії. 

12. Регіональна комісія схвалює пропозиції протягом десяти робочих днів 
з дати надходження рішень місцевих комісій про визначення відповідної 
потреби щодо розподілу коштів субвенції між місцевими бюджетами за напря-
мами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктами 5 і 
6 Порядку та умов. 

13. Рішення регіональної комісії оформлюються протоколом, який підпи-
сується всіма її членами та подається обласній державній адміністрації для 
формування в установленому порядку показників відповідних місцевих бюд-
жетів та їх затвердження. 

Копія рішення регіональної комісії надсилається місцевим комісіям, утво-
реним відповідно до пункту 9 Порядку та умов, після затвердження обласного 
бюджету з урахуванням розподілу коштів субвенції між місцевими бюджетами 
за напрямами, передбаченими пунктом 4, із урахуванням умов, визначених 
пунктом 5 Порядку та умов. 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 


