
 

 
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07 грудня 2016 року № 6 

Миколаїв   

 
 

 

Про внесення доповнення до 

Комплексної програми соціального 

захисту населення «Турбота»  

на період до 2017 року 

                    Дев’ята позачергова сесія 

                    сьомого скликання 

 

 

       Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на підставі статті 2.6.4. Регламенту 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням 

обласної ради від 18 грудня 2015 року №1, з метою забезпечення житлом  сімей 

інвалідів ІII групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції,  перебувають на квартирному обліку та 

потребують поліпшення житлових умов, за рахунок коштів обласного бюджету 

у 2016 році обласна рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

 1. Внести до Комплексної програми соціального захисту населення 

«Турбота» на період до 2017 року, строк дії якої продовжено рішенням 

обласної ради від 25 грудня 2015 року № 5, доповнення, що додається. 

 

2. Затвердити Порядок забезпечення житлом сімей інвалідів III групи з 

числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, перебувають на квартирному обліку та потребують 

поліпшення житлових умов, за рахунок коштів обласного бюджету у 2016 році, 

що додається.   

 

 3. Обласній державній адміністрації під час підготовки проекту 

Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на наступні 

роки збільшити розмір одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових 

дій у роки Другої світової війни до Дня Перемоги та річниці визволення 
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України від фашистських загарбників до 6 тис. гривень на одного отримувача 

допомоги. 

 

 4. Рекомендувати райдержадміністраціям, міським (міст обласного 

значення) радам, територіальним громадам збільшити розмір одноразової 

матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни до 

Дня Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників  до 

6 тис. гривень на одного отримувача допомоги. 

 

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 

 

 

 

 

 

Голова обасної ради                                 В.В.Москаленко   



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення обласної ради 

                                                        07 грудня 2016 року № 6 

 

 

 

ПОРЯДОК 

забезпечення житлом  сімей інвалідів ІII групи з числа 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь  в антитерористичній 

операції,  перебувають на  квартирному обліку та  потребують поліпшення  

житлових умов, за рахунок коштів обласного бюджету  

у 2016 році 

                                                                         

1. Цей Порядок розроблено на виконання статті 101 Бюджетного кодексу 

України, Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” та з метою визначення механізму фінансування придбання житла для 

сімей інвалідів ІII групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, перебувають на квартирному обліку та 

потребують поліпшення житлових умов (далі – сім’ї). 

 

2. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем є 

департамент соціального захисту населення Миколаївської облдерж-

адміністрації. 

 

3. Кошти спрямовуються на придбання житла на вторинному ринку для 

сімей ІII групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, перебувають на квартирному обліку та потребують 

поліпшення житлових умов. 

 

4. Територіальні громади, на квартирному обліку яких перебувають сім’ї, 

надають департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 

інформацію щодо потреби у забезпеченні житлом цієї категорії громадян. 

 

5. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

спільно з територіальними громадами вивчає ринок житла на відповідній 

території та виносить питання щодо придбання житла на розгляд комісії, яка 

створена при облдержадміністрації. 

 

6. Вартість придбання житла визначається за результатами розгляду 

комісії, критеріями для визначення є придатність для проживання та найнижча 

вартість серед запропонованого житла. 
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7. Закупівля житла за рахунок коштів обласного бюджету здійснюється в 

установленому чинним законодавством порядку.  

 

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах 

казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням коштів 

обласного бюджету, здійснюються в установленому законодавством порядку.  

 

9. Придбане житло безоплатно передається у власність відповідних 

територіальних громад у порядку, встановленому законодавством, для 

подальшого надання сім’ям інвалідів. 

 

10. Надання житла сім’ям здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 

 

11. Загальна площа житла, що складається з однієї кімнати 

(однокімнатної квартири), яке надається одинокій особі, не може перевищувати 

50 кв. метрів. 

 

12. Допускається співфінансування придбання житла сім’ям інвалідів за 

рахунок коштів сімей, яким надається житло, або інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством.   

           Зазначені кошти зараховуються як власні надходження бюджетних 

установ на рахунок відповідного розпорядника бюджетних коштів та 

включаються до спеціального фонду відповідного бюджету. 

           Оплата житла здійснюється одночасно на загальну суму його  вартості. 

           Під час визначення вартості житла враховуються витрати, пов’язані з 

оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством 

податків і зборів (обов’язкових платежів). 

 

 

 

 

 

Виконуюча обов’язки директора 

департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації                                                      Л.П. Бєлкіна                                                          
 

 

                                                                               



                                                                                                                                                                                                                                                        

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення обласної ради 

                 07 грудня 2016 року № 6 

 

Доповнення,  

що вноситься до Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2015 року 

1. Розділ 3 «Матеріальна підтримка категорії ветеранів війни та інших громадян похилого віку» після пункту 6 доповнити  

новим пунктом 7, виклавши його у такій редакції: 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Джерело 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги 

фінансового забезпечення  

(тис. гривень) * 

Всього 

У тому  числі  

 за  роками 

2016 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 3. Матеріальна підтримка категорії ветеранів війни та інших громадян похилого віку 

,,7. Забезпечення житлом  сімей інвалідів ІII групи  

з числа військовослужбовців, які брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, перебувають на 

квартирному обліку та потребують поліпшення 

житлових умов". 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації.  

Обласний 

бюджет. 

7505,0 7505,0 

 Усього:     

у тому числі кошти:     

обласного бюджету   12633,7 12633,7 

Усього:     

у тому числі кошти:     

обласного бюджету   14968,9 14968,9 

 

Виконуюча обов’язки директора департаменту  

соціального захисту населення облдержадміністрації                                                                                                 Л.П. Бєлкіна                  
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