
 
 
 

 

Конотопська міська рада 

Виконавчий комітет 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

 

      від 17.02.2020  №34 

      м. Конотоп 

 
 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених на 

матеріальну допомогу для  ремонту житла, що  знаходиться у 

власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

та осіб з їх числа 
 

 

 

Відповідно до підпункту 2 пункту б статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, з 

метою приведення в належний для проживання стан житла, що знаходиться у 

власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 

числа, які будуть повертатись до нього після завершення перебування у 

державних закладах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях або 

після завершення піклування над такими дітьми,  

 

виконком міської ради в и р і ш и в: 
 

 

         1.Затвердити Порядок надання і використання коштів, передбачених на 

матеріальну допомогу для ремонту житла, що знаходиться у власності дітей-

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

(додається). 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на т.в.о.заступника 

міського голови Самсоненко С.А. 
 

 

 

 

Міський голова        Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

                                                                             

Алла Дем’яненко 6 62 30 



Додаток 

до рішення виконкому міської ради 

від 17.02.2020 №34 

 

 

Порядок 

надання і використання коштів, передбачених 

на матеріальну допомогу для ремонту житла, що знаходиться у власності 

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

 

1.Цей порядок визначає механізм надання і використання матеріальної 

допомоги для проведення ремонтних робіт у житлових приміщеннях, що 

належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та 

особам з їх числа на праві власності, передбаченої міською Програмою 

запобігання соціальному сирітству на 2020-2023 роки  (39 сесія 7 скликання). 

2.Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Конотопської 

міської ради. 

3.Право на отримання коштів мають опікуни/піклувальники, прийомні 

батьки, батьки-вихователі або інші законні представники дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку 

служби Конотопської міської ради у справах дітей та особи з числа дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували на зазначеному 

вище обліку. 

4.Заявники подають письмову заяву на ім’я міського голови щодо 

необхідності здійснення ремонтних  робіт в житловому приміщенні, що 

належить на праві власності зазначеним вище категоріям  осіб та знаходиться 

на території Конотопської міської об’єднаної територіальної громади. 

5.Для вирішення питання оцінки вартості робіт з ремонту житла, що 

належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам 

з їх числа на праві власності, служба міської ради у справах дітей та управління 

житлово-комунального господарства Конотопської міської ради забезпечує 

організацію роботи з визначення переліку, видів, обсягів робіт, які необхідно 

виконати. 

6.Заява розглядається на комісії з питань захисту прав дитини при 

виконкомі міської ради, яка приймає відповідне рішення, враховуючи висновок 

служби міської ради у справах дітей  про доцільність (недоцільність) виділення 

коштів із зазначенням мети використання коштів.  

7.Для вирішення питання проведення ремонтних робіт у житлі, що 

належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та 

особам з їх числа на праві власності, головний розпорядник коштів на підставі 

рішення комісії з питань захисту прав дитини надає одноразову матеріальну 

допомогу законним представникам дітей чи особам з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, для виконання робіт, придбання 

матеріалів. 

 

 



 

8.Кошти на ремонт житла надаються у розмірі до 90 тисяч гривень. 

9.Контроль за використанням бюджетних коштів здійснює головний  

розпорядник коштів шляхом інформування комісії з питань захисту прав 

дитини при виконкомі міської ради про хід виконання ремонтних робіт. 

Відповідальним за підготовку інформації до комісії з питань захисту прав 

дитини є служба міської ради у справах дітей. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому     Любов ДУБОВИК 

 

 

 

 

 
 


