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  № ________________________

Про утворення комісії з визначення 
напрямів та об’єктів, на які буде 
спрямовано субвенцію з державного 
бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
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

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 
№ 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових 
будинків»:

1. Утворити комісію з визначення напрямів та об’єктів, на які буде 
спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
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 - Комісія).

2. Затвердити Положення про комісію з визначення напрямів та об’єктів, 
на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 
на проектні, 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, що додається.

3. Затвердити склад комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які буде 
спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
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, що додається. _

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до 
розподілу обов’язків.

Голова Наталія КОНДРАШ ОВА
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Положення
про комісію з визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
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. Комісія з визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано 
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
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 Комісія) є 
консультативно - дорадчим органом, що утворюється головою Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України 
та Кабінету Міністрів України , наказами міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями 
Київської міської ради, розпорядженням міського голови та виконавчого 
органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації), а 
також, цим положенням.

3. Комісія здійснює свою діяльність відповідно до Порядку та умов 
надання 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, підтримку 
малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615 
«Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
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піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» 
(далі Порядок та умови).

4. Комісія має право:
одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її 

діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі 
недотримання ними законодавства про захист прав дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;

утворювати робочі групи, залучати до них представників органів 
виконавчої влади,органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає 
комісія.

5. Комісію очолює заступник голови Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації (далі райдержадміністрація) згідно з розподілом 
обов’язків. Заступник голови комісії -  начальник Служби у справах дітей та 
сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації. Секретар 
комісії -  начальник відділу з питань соціального захисту прав дітей Служби у 
справах дітей та сім’ї Печерської райдержадміністрації.

6. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації: відділу обліку та 
розподілу житлової площі,, управління житлово-комунального господарства 
та будівництва, фінансового управління, відділу економіки, юридичного 
відділу, управління освіти та інноваційного розвитку, управління соціального 
захисту населення; Печерського районного центру соціальних служб; 
Громадської ради при Печерській районній в місті Києві державної 
адміністрації (за згодою).

7. Голова комісії здійснює загальне керівництво діяльністю комісії, 
визначає порядок її роботи, головує на засіданнях, представляє комісію у 
відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями.

8. Заступник голови комісії виконує повноваження голови комісії у 
разі його відсутності.

9. Секретар комісії забезпечує організацію діяльності комісії ( в тому 
числі ведення діловодства), підготовку порядку денного та матеріалів до її 
засідань з урахуванням пропозицій членів комісії; здійснює моніторинг стану 
реалізації рішень комісії, регулярно інформує голову комісії та її членів з цих 
питань; забезпечує зберігання усіх матеріалів і документів роботи комісії; 
виконує в межах компетенції доручення голови комісії.



10. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, 
які проводяться у разі потреби.

11. Комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за 
напрямами та з урахуванням умов, передбачених 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», протягом ЗО днів з 
дати набрання чинності цими Порядку та умов. Рішення оформлюється 
протоколом, який складається у двох примірниках, підписується всіма 
членами Комісії та затверджується органом виконавчої влади (один 
примірник протоколу надсилається Київській міській державній 
адміністрації).

12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її 
роботі на громадських засадах.

13. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється 
Службою у справах дітей та сім’ї Печерської^районної в місті Києві 
державної адміністрації. .

Начальник Служби Оксана КРАВЧУК
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ної в місті Києві 
авної адміністрації
2г м>м

Склад
комісії з питань визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано 

субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, 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

Е Невмержицький 
Анатолій Васильович

заступник голови Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації, 
голова комісії

2. Кравчук
Оксана Г еннадіївна

начальник Служби у справах дітей та 
с ім ’ї Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації, заступник 
голови комісії

3. Озерецьківська 
Ірина Василівна

начальник відділу з питань соціального 
захисту прав дітей Служби у справах 
дітей та сім’ї Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації, 
секретар комісії

Члени комісії:

4. Анжияк
Світлана Михайлівна

головний спеціаліст відділу обліку та 
розподілу житлової площі Печерської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації

5. Григор’єва Олена Петрівна начальник управління житлово -  
комунального господарства та 
будівництва Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації

6. Новікова Олена Миколаївна начальник фінансового управління 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації



7. Снєжко Світлана Леонтіївна начальник відділу економіки 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

8. Щепетова Ірина Геннадіївна начальник юридичного відділу 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

9. Мозгова Ольга Вікторівна начальник управління соціального 
захисту населення Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації

10. Копил -  Філатова 
Тетяна Василівна

начальник управління освіти та 
інноваційного розвитку Печерської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації

11. Янчук Олена Павлівна директор Печерського районного у м. 
Києві центру соціальних служб

12. Ружанська Вікторія 
Миколаївна

член Громадської ради при Печерській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації (за згодою)

Начальник Служби Оксана КРАВЧУК


