
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 травня 2021 р. № 615

Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

житлом та підтримки малих групових будинків

ПОСТАНОВА НАБРАЛА ЧИННОСТІ 18.06.2021



Постановою затверджено 3 Порядки:

Порядок та умови 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;

Порядок підтримки малих групових будинків; 

Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові 
приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа.
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Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання бюджетної програми є
Мінсоцполітики

Порядок та умови 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

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами (далі ― місцевий розпорядник)
визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.
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 нове будівництво;

Субвенція спрямовується на такі напрями (пункт 4):

 продовження та завершення розпочатих у попередніх періодах робіт з
будівництва приміщень;

 придбання житла для ДБСТ, соціального житла, житла для осіб;

 рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному ринку;

 розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення
МГБ, на кап. ремонт/реконструкцію житла для ДБСТ;

 виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для осіб;

 підтримку малих групових будинків.
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 придбання житла, в тому числі за рахунок грошової компенсації, на умовах
співфінансування з державного, місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених
законодавством;

Умови надання субвенції (нові абзаци пункту 5):

 перебування осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в
установленому порядку на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на
момент досягнення ними 23-річного віку;

 здійснення видатків, пов’язаних з утриманням малого групового будинку, за рахунок коштів
місцевих бюджетів, засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.
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Головою регіональної комісії є заступник голови обласної, Київської міської
держадміністрації, заступником голови регіональної комісії ― начальник служби у
справах дітей обласної, Київської міської держадміністрації.

Регіональна комісія
(пункти 7, 8)

Регіональна комісія для формування пропозицій щодо розподілу субвенції утворюється
обласними, Київською міською держадміністраціями за розпорядженням голови обласної,
Київської міської держадміністрації.

Регіональна комісія є консультативно-дорадчим органом, про таку комісію затверджується
положення та її склад.
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До складу регіональної комісії входять представники:

•структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, фінансів,
освіти, житлово-комунального господарства;

•управлінь (департаментів) містобудування та архітектури, регіонального
розвитку та будівництва, капітального будівництва;

•юридичної служби;

•центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді/центру соціальних служб;

•уповноважені представники громадськості та інших установ (за згодою).
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 визначення потреб регіону відповідно до пропозицій, поданих місцевими комісіями;

До повноважень регіональної комісії належить:

 формування пропозицій щодо розподілу обсягу субвенції між місцевими бюджетами за
напрямами, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов, виходячи з:

 першочерговості завершення розпочатих у попередніх періодах будівельно-ремонтних
робіт;

 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;

 потреби щодо надання підтримки малим груповим будинкам з урахуванням їх кількості
та дітей, які перебувають в них, установлених розмірів відповідних виплат;

8



 формування регіональних списків осіб:

Регіональна комісія формує пропозиції щодо розподілу субвенції між конкретними особами
у порядку черговості відповідно до дати включення у списки громадян, які користуються
правом позачергового одержання жилих приміщень; за часом взяття на соціальний
квартирний облік у разі надання соціального житла та віком.

• 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;

• 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.

У разі наявності залишків субвенції регіональна комісія відповідно до регіональних списків
осіб у порядку черговості визначає наступну особу, якій може бути придбано житло або
призначено грошову компенсацію для придбання житла.
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Головою місцевої комісії є заступник голови районної у м. Києві держадміністрації, голова
територіальної громади, заступником голови — начальник служби у справах дітей
районної у м. Києві держадміністрації.

Місцева комісія 
(пункти 9, 10)

Місцева комісія для формування пропозицій щодо потреби в субвенції за напрямами,
передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов,
утворюється головою районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті (у разі утворення), сільської, селищної ради.

Місцева комісія є консультативно-дорадчим органом, про таку комісію затверджується
положення та її склад.
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• структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-
комунального господарства;

• управлінь (департаментів) містобудування та архітектури, регіонального розвитку та

будівництва, капітального будівництва;

• юридичної служби;

• центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді/центру соціальних служб;

• уповноважені представники громадськості та інших установ (за згодою).

Склад місцевої комісії, визначення заступника голови та секретаря комісії залежить
від структури органів місцевого самоврядування.

До складу місцевої комісії входять представники:
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 визначення потреби в субвенції за напрямами, передбаченими
цим Порядом та умовами;

До повноважень місцевої комісії належить:

 формування та затвердження загальних списків осіб, які перебувають на квартирному обліку;

 затвердження списків осіб для виплати грошової компенсації із визначенням окремо щодо кожної
особи обсягу такої компенсації;

погодження щодо:

• житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом ДБСТ, соціальним
житлом, житлом для осіб, у тому числі за рахунок грошової компенсації;

• нового будівництва приміщень для розміщення МГБ, житла для ДБСТ, капітального
ремонту/реконструкції житла для ДБСТ;

• розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення МГБ,
капітальний ремонт/ реконструкцію житла для ДБСТ;
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До повноважень місцевої комісії належить:

 проведення перевірки щодо:

• наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

• наявності в осіб, старших 23 років, підстав постановки на квартирний облік їх як дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

• наявності документів про перебування особи на квартирному обліку;

• документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 11 цих Порядку та умов;

• обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається.

Місцева комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4,

з урахуванням умов, передбачених пунктом 5 цих Порядку та умов, протягом 30 днів з дати набрання чинності

цими Порядком та умовами.

Рішення оформляється протоколом, який складається у двох примірниках, підписується всіма членами

місцевої комісії та затверджується органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування (один

примірник протоколу надсилається обласній/Київській міській держадміністрації).
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Регіональна комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження рішень місцевих комісій

про визначення відповідної потреби схвалює пропозиції щодо розподілу субвенції між місцевими

бюджетами (м. Київ ― між головними розпорядниками бюджетних коштів).

Рішення регіональної комісії оформляється протоколом, підписується всіма її членами і
подається обласній, Київській міській держадміністрації для формування в установленому
порядку показників відповідних місцевих бюджетів та їх затвердження.

Після затвердження обласного бюджету, міського бюджету м. Києва з урахуванням розподілу

субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, регіональна комісія надсилає місцевим

комісіям копію свого рішення для врахування під час формування відповідних показників їх

бюджетів.

У разі утворення залишків субвенції в місцевих бюджетах, у тому числі від придбання житла
за ринковою вартістю та невикористання в повному обсязі коштів, виділених на підтримку МГБ, такі
кошти повертаються до обласного бюджету, міського бюджету м. Києва для подальшого
перерозподілу відповідно до цього пункту.

14



11. Після отримання копії рішення від обласної, Київської міської держадміністрації про розподіл

субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, передбаченими пунктом 4 цих Порядку та умов,

місцевою комісією для прийняття відповідного рішення подаються такі документи:

 для придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для ДБСТ, соціального житла, житла
для осіб, зокрема осіб з інвалідністю;

 для нового будівництва/реконструкції приміщень для розміщення МГБ, житла для ДБСТ ― проектна
документація на будівництво об’єкта;

 для капітального ремонту житла для ДБСТ;

 для розроблення проектної документації крім документів, зазначених у підпунктах 2―4 цього пункту,
обласним, Київській міській держадміністраціям ― інформація про:

• віддаленість житлового приміщення від об’єктів інфраструктури соціального спрямування, зокрема закладів
освіти та закладів охорони здоровʼя;

• визначення потреб адміністративно-територіальної одиниці територіальної громади щодо необхідності
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у форми виховання, наближені до
сімейних.
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Місцевій комісії подаються особами виключно ті документи, які не перебувають у володінні

суб’єктів надання адміністративних послуг або державних органів, органів влади Автономної

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що

належать до сфери їх управління, в паперовому вигляді або із застосуванням засобів Єдиного

державного вебпорталу електронних послуг.

Усі інші документи збираються уповноваженими особами із числа складу місцевої комісії без

участі суб’єкта звернення на підставі відомостей, поданих у заяві, зокрема шляхом доступу до

інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг,

підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, або через систему

електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до

законодавства.

Місцевий розпорядник самостійно перевіряє інформацію щодо наявності/відсутності в
особи, яка подає документи для отримання грошової компенсації, речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в
тому числі на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі
наявності).
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12. Гранична вартість житла для ДБСТ визначається з розрахунку на 10 

дітей (у тому числі рідних) і двох батьків-вихователів за такою формулою:

13. Гранична вартість придбання житла для осіб визначається за такою 

формулою:
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Придбання житла для осіб на умовах співфінансування з державного, 

місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених

законодавством, здійснюється залежно від віку особи (пункт 14):

Решта відсотків сплачується за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не
заборонених законодавством.

 для осіб від 23 років до 35 років ― 70 відсотків граничної вартості житла з подальшим
зменшенням частки державного бюджету на 10 відсотків щороку, до 50 відсотків ― у 2023
році та наступних роках;

 для осіб старше 35 років ― 30 відсотків граничної вартості житла компенсується з
державного бюджету, у 2022 році та наступних роках грошова компенсація у розмірі
граничної вартості житла здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.
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15. Придбання житла для осіб до досягнення ними 23-річного віку здійснюється за

рахунок державного бюджету в розмірі 100 відсотків граничної вартості житла.

Житло придбавається шляхом укладення договору купівлі-продажу, однією з істотних умов

якого є заборона на відчуження такого житла протягом десяти років.

Заборона на відчуження такого житла накладається нотаріусом, що посвідчує договір купівлі-
продажу, за зверненням органу опіки та піклування, підготовленим місцевим розпорядником, 
відповідно до вимог законодавства.

Заборона на відчуження такого житла не накладається у разі придбання житла особою 
після досягнення 23-річного віку.
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Порядок визначає механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання
житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа (далі ― особи), визначених статтею 33 Закону України “Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклуванняˮ та статтею 25 Закону України “Про охорону дитинства” (далі ―
грошова компенсація).

ПОРЯДОК

виплати грошової компенсації за належні 

для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа
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Право на отримання грошової компенсації за власним вибором мають особи віком

від 16 років у порядку черговості відповідно до дати включення у списки громадян, які

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень.

Регіональна комісія формує три окремих загальних регіональних списки осіб у

порядку черговості відповідно до дати включення у списки громадян, які користуються

правом позачергового одержання жилих приміщень:

 від 16 до 23 років;

 від 23 до 35 років;

 старші 35 років.
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Виплата грошової компенсації на умовах співфінансування з 

державного, місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених

законодавством, здійснюється залежно від віку особи (пункт 4):

Решта відсотків сплачується за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не
заборонених законодавством.

 для осіб від 23 років до 35 років ― 70 відсотків граничної вартості житла з подальшим
зменшенням частки державного бюджету на 10 відсотків щороку, до 50 відсотків ― у 2023
році та наступних роках;

 для осіб старше 35 років ― 30 відсотків граничної вартості житла компенсується з
державного бюджету, у 2022 році та наступних роках грошова компенсація у розмірі
граничної вартості житла здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

Особи, які досягли 23-річного віку протягом поточного бюджетного року, мають право
на стовідсоткову грошову компенсацію граничної вартості житла.
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Розрахунок розподілу субвенції наведемо на прикладі 

Полтавської області.

Відповідно до пункту 8 Порядку та умов регіональна комісія розподіляє

кошти відповідно до пропозицій поданими місцевими комісіями, наприклад:

У Полтавській області у цьому році буде прийнято рішення про придбання 1

ДБСТ, а всі інші кошти будуть виділені на грошову компенсацію для

придбання житла.

Тому від загальної суми – 24839,7 тис грн необхідно відняти вартість ДБСТ

(3270,546 тис грн). Сума, яка залишається (21669,2 тис грн) необхідно

розподілити на грошову компенсацію.

Примітка: відніматися мають і інші видатки (будівництво, ремонт, реконструкція,

підтримка МГБ) відповідно до пункту 4 Порядку та умов.
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5. Загальна кількість осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку, відповідно до загальних списків

осіб, які перебувають на квартирному обліку, наданих місцевими комісіями, для обрахування

суми коштів для кожної вікової категорії визначається за такою формулою:

Озаг = О1 + О2 + О3

6. Для визначення суми коштів, що виділяються для відповідної вікової категорії, обчислюється 

відсоток таких осіб до загальної кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком 

від 16 до 35 років за такими формулами:

В1% = О1 / (О1 + О2) × 100%

В1 ― відсоток осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 16 до 23 років до загальної 

кількості осіб віком від 16 до 35 років = 59 %

1139 = 666 + 455 + 18

В1% = 666 / (666 + 455) × 100%
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7. Залежно від загальної кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку, визначається 

обсяг коштів для грошової компенсації, пропорційний кількості осіб у кожній черзі,  за такою 

формулою:

В2% = О2 / (О1 + О2) × 100%

В2 ― відсоток осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 23 до 35 років до загальної

кількості осіб віком від 16 до 35 років= 41 %

В2% = 455 / (666 + 455) × 100%

ОКзаг = К1+ К 2+ К3

21 669,2 = К1+К2+К 3

 ОКзаг — загальний обсяг коштів, що виділяються на регіон та передбачені комісією на виплату грошової
компенсації;

Насамперед грошова компенсація виділяється для осіб, старших 35 років, відповідно до кількості осіб, які перебувають

на квартирному обліку. Решта коштів розподіляється пропорційно кількості осіб віком від 16 до 23 років та від 23 до 35

років (К1 + К2).
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К3 = ОКзаг - (О3 × 30% ОГК)

К3 = 21 669,2  - (18 × 30% ОГК)

ОГК = 31 + 10 × Вг × Км

 ОГК — обсяг грошової компенсації (пункт 8)

К3 ― обсяг коштів, що виділяється для осіб, які перебувають на квартирному обліку, старших 35

років, відповідно до загального обсягу коштів, що виділяються на регіон та передбачені комісією

на виплату грошової компенсації визначається за такою формулою:
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Обсяг коштів, що виділяється для осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 16 до 35 років (К1 + К2),

визначається за такою формулою:

(К1 + К 2) = ОКзаг – К3

21669,2 – 2116,5 = 19552,7

(К1 + К2) = 19552,7

К1 = (К1 + К2) × В1

11536,093 = 19552,7 × 59%

К1 ― обсяг коштів, що виділяються для осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 16 до 23 років,

відповідно до відсотка таких осіб (В1), до обсягу коштів, які виділяються для осіб віком від 16 до 35 років (К1 + К2)

розраховуються за такою формулою:
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К 2 = (К 1 + К 2) × В2

8 016,6 = 19552,7 × 41%

К2 ― обсяг коштів, який виділяється для осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 23 

до 35 років, відповідно до відсотка таких осіб (В 2), до обсягу коштів, які виділяються для осіб віком

від 16 до 35 років (К 1 + К 2)  визначається за такою формулою:

Результат:

ОК заг = К 1 + К 2 + К 3

21 669,2 = 11536,1+ 8 016,6 +2116,5
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9. Місцевий розпорядник або структурний підрозділ протягом трьох робочих днів з дати

отримання копії такого рішення надсилає рекомендованим листом особі (визначеній регіональною

комісією в порядку черговості) за місцем її проживання/перебування повідомлення про можливість

отримання нею житла за рахунок субвенції або призначення їй грошової компенсації із зазначенням

адреси, за якою необхідно звернутися, та строків звернення.

10. Місцевий розпорядник/структурний підрозділ надає особі роз’яснення щодо її права на

отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації, ознайомлює з умовами отримання

грошової компенсації під її особистий підпис.

У разі відмови особи від грошової компенсації особа з квартирного обліку не знімається.

Особа протягом трьох робочих днів з дати ознайомлення з умовами і цим Порядком визначає

спосіб реалізації свого права на забезпечення житлом та звертається з відповідною заявою до

місцевого розпорядника/структурного підрозділу.

Районний, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді/центр соціальних служб або

фахівець із соціальної роботи здійснює соціальний супровід особи до 23 років, якій призначено

грошову компенсацію.
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13. До заяви про виплату грошової компенсації додаються:

• копія документа, що посвідчує особу;

• копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника

податків;

• копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника

податків;

• документи (або копія рішення про їх видачу), що підтверджують статус дитини-сироти,

дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа

Після досягнення особою 23 років у разі відсутності документів, які підтверджують

статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа,

подаються документи, відповідно до яких було поставлено особу на квартирний облік як

дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування;

• копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності).

33



Місцевий розпорядник самостійно перевіряє інформацію про

наявність/відсутність у особи, яка подає документи для отримання грошової

компенсації, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному реєстрі

прав на нерухоме майно, в тому числі на земельну ділянку, на якій розташоване

житлове приміщення (у разі наявності).

Усі інші документи збираються місцевим розпорядником/ структурним

підрозділом без участі суб’єкта звернення на підставі відомостей, поданих у

заяві, зокрема шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних інших

суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що

належать до сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії

державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до законодавства.
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14. Місцевий розпорядник/структурний підрозділ не пізніше ніж через три робочих дні з дати

прийняття заяви з усіма необхідними документами для призначення грошової компенсації дає

дозвіл на відкриття спеціального рахунка.

15. Після отримання дозволу на відкриття спеціального рахунка особа звертається до банку

(відділення банку) із заявою про відкриття спеціального рахунка. До заяви додається копія дозволу

на відкриття спеціального рахунка.

16. Після відкриття спеціального рахунка особа повідомляє про його реквізити місцевому

розпоряднику/структурному підрозділу.

17. Місцевий розпорядник/структурний підрозділ після отримання від особи реквізитів її

спеціального рахунка перераховує на нього кошти в сумі, визначеній у рішенні місцевої комісії,

про що повідомляє особі не пізніше ніж через три робочих дні з дати перерахування коштів на її

спеціальний рахунок.
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У разі придбання особою старше 23 років жилого приміщення у її власність кошти субвенції

використовуються у повному обсязі. Решта суми грошової компенсації, необхідної для

придбання особою старше 23 років жилого приміщення у її власність, перераховується на цей

спеціальний рахунок за рахунок коштів місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених

законодавством.

У разі коли після зарахування коштів на спеціальний рахунок особа стає підозрюваною у порядку,

передбаченому статтями 276―279 Кримінального процесуального кодексу України така особа

може через свого представника проводити дії щодо придбання житла.

Представником може бути особа за довіреністю, посвідченою в установленому законом порядку.

18. Грошова компенсація може бути використана на придбання житлового приміщення у прийнятих

в експлуатацію житлових будинках у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці

протягом одного року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому

банку.
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19. Для отримання згоди на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за

відповідним договором купівлі-продажу за рахунок грошової компенсації особа подає місцевому

розпоряднику/структурному підрозділу заяву та посвідчену в установленому порядку копію

договору купівлі-продажу.

20. Місцевий розпорядник/структурний підрозділ не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати

прийняття заяви з усіма необхідними документами вносить до місцевої комісії подання щодо

згоди на перерахування коштів.

21. Місцева комісія протягом п’яти робочих днів з дати надходження подання щодо згоди на

перерахування коштів розглядає його по суті у присутності особи і приймає відповідне

рішення.

Копія рішення про надання згоди на перерахування коштів надається місцевому

розпоряднику/структурному підрозділу та особі.
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25. Місцевий розпорядник/структурний підрозділ не пізніше ніж через п’ять робочих днів після

надходження рішення місцевої комісії про надання згоди на перерахування коштів повідомляє

письмово особі про суму, що підлягає перерахуванню, та реквізити спеціального рахунка для

перерахування.

26. Житло придбавається шляхом укладення договору купівлі-продажу, однією з істотних умов

якого є заборона на відчуження такого житла протягом десяти років, крім випадку,

передбаченого абзацом третім цього пункту.

Заборона на відчуження такого житла накладається нотаріусом, що посвідчує договір купівлі-

продажу, за зверненням органу опіки та піклування, підготовленим місцевим розпорядником,

відповідно до вимог законодавства.

Заборона на відчуження такого житла не накладається у разі придбання житла особою після

досягнення 23-річного віку.
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27. Для перерахування коштів із спеціального рахунка особа подає уповноваженому банку

заяву про перерахування коштів для придбання житла, до якої додається платіжне

доручення.

28. У разі придбання житла за ринковою вартістю залишки субвенції в місцевих бюджетах

повертаються до обласного бюджету, міського бюджету м. Києва для подальшого

перерозподілу відповідно до пункту 8 Порядку та умов. (Якщо придбавали особи до 23 років).

29. Якщо особа протягом одного року з дня зарахування коштів на її спеціальний рахунок в

уповноваженому банку не уклала договір купівлі-продажу і не перерахувала кошти на

придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти із спеціального рахунка

особи на рахунок місцевого розпорядника/структурного підрозділу.

31. Додаткові кошти на спеціальний рахунок особи можуть бути перераховані за рахунок коштів

місцевого бюджету, особистих коштів особи, благодійних надходжень від юридичних і фізичних

осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.
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Місцевий розпорядник/структурний підрозділ не пізніше ніж через три робочих дні після

повернення грошової компенсації до бюджету інформує відповідні органи про необхідність

зняття особи з квартирного обліку відповідно до підпункту 7 пункту 26 Правил обліку громадян,

які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР,

затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 (ЗП

УРСР, 1984 р., № 12, ст. 80).

36. Місцевий розпорядник/структурний підрозділ не пізніше ніж через три робочих дні після

надходження інформаційної довідки надсилає її копію регіональній комісії та інформує відповідні

органи про необхідність зняття особи з квартирного обліку.
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Цей Порядок визначає механізм підтримки малих групових будинків (далі -
МГБ)шляхом надання державної соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю
(далі ― діти).

ПОРЯДОК підтримки малих групових будинків

Щомісячний розмір державної соціальної допомоги на одну дитину становить 2,5
прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, для дітей з інвалідністю ― 3,5
прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Надання державної соціальної допомоги здійснюється з урахуванням кількості
календарних днів з дати влаштування дитини у МГБ.
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4. Діти, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у закладі

освіти, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, розмір

державної соціальної допомоги збільшується на 20 відсотків.

5. У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти,

стипендія чи соціальна допомога, розмір державної соціальної допомоги визначається як

різниця між встановленим для дитини розміром державної соціальної допомоги та розміром

зазначених виплат.

6. Державна соціальна допомога надається МГБ незалежно від форми власності, що провадять

свою діяльність відповідно до Примірного положення про МГБ.

8. Перерахування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється

відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів

9. Розподіл коштів для надання державної соціальної допомоги здійснюється відповідно до Порядку

та умов.
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11. Служба у справах дітей виконавчих органів обласних, міських, районних у містах (у разі їх

утворення), сільських, селищних рад здійснює розрахунок для визначення обсягу державної

соціальної допомоги виходячи з:

• прогнозної кількості дітей, влаштованих до МГБ;

• кількості місяців перебування дитини у МГБ;

• щомісячного розміру державної соціальної допомоги на одну дитину з урахуванням

призначених в установленому порядку пенсій, аліментів, стипендій чи соціальних допомог.

12. Служба у справах дітей виконавчих органів обласних, міських, районних у містах (у разі їх

утворення), сільських, селищних рад подає інформацію про обсяг необхідних коштів для

надання державної соціальної допомоги відповідній місцевій комісії, яка утворена відповідно до

пункту 9 Порядку та умов.

13. Кошти для надання державної соціальної допомоги перераховуються з відповідного місцевого

бюджету на рахунок МГБ, відкритий в органах Казначейства у порядку, встановленому

законодавством.
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16. Кошти для надання державної соціальної допомоги включаються до складу кошторису

МГБ відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання

кошторисів бюджетних установ.

17. Не допускається спрямування коштів для надання державної соціальної допомоги на

виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, сплату податків та

інших обов’язкових платежів, а також проведення інших витрат, не пов’язаних із

задоволенням потреб дітей, які проживають і виховуються в МГБ.

18. Адміністрація МГБ щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає

обласним або відповідним службам у справах дітей виконавчих органів міських, районних у містах

(у разі їх утворення), сільських, селищних рад інформацію про кількість влаштованих дітей та

не використані МГБ кошти для надання державної соціальної допомоги на невлаштованих

дітей для подальшого їх коригування.
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19. Служба у справах дітей виконавчих органів обласних, міських, районних у містах (у разі їх

утворення), сільських, селищних рад:

• переглядає обсяг коштів для надання державної соціальної допомоги;

• подає до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, місцевій комісії інформацію

про утворення залишків не використаних МГБ коштів для надання державної соціальної

допомоги.

20. Місцева комісія після отримання інформації приймає рішення про перерахування не

використаних МГБ коштів для надання державної соціальної допомоги до бюджету, з якого

вони були надані для подальшого їх перерозподілу регіональною комісією за напрямами

субвенції, визначеними Порядком і умовами.

23. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання коштів для надання

державної соціальної допомоги, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням

здійснюються в установленому законодавством порядку.
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