
ДОДАТОК  

до протоколу засідання 

одинадцятої позачергової сесії  

селищної ради VІІ скликання  

від 26.10.2018р 

 

 

 

 

ГРИЦІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Шевченка, 2, смт. Гриців, 30455  тел.:34369,34144,34341,e-mail: info@hrytsivrada.gov.ua 

 

Одинадцята  позачергова сесія Грицівської селищної ради VII скликання     

 

РІШЕННЯ 

26 жовтня 2018 року                               смт Гриців                                                ПРОЕКТ 

 

Про придбання житла для особи із 

числа дітей-сиріт Пекар Тетяні 

Василівні за рахунок субвенції з 

державного бюджету 

 

Відповідно до ст.ст. 34, 42, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статті 33 Закону України «Про забезпечення організаційно правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Постанови кабінету 

міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та умов 

надання у 2018 році 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, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб 

із їх числа», розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 

09.08.2018 року № 619/2018-р «Про розподіл видатків обласного бюджету на 2018рік», від 

19.09.2018 року № 676/2018-р «Про внесення змін до розпорядження  голови обласної 

державної адміністрації від від 09.08.2018 року  № 619/2018-р», листа Міністерства 

соціальної політики України від 21 червня 2018року № 11926/0/2-18/37 «Про надання 

роз’яснення», на виконання у 2018 році програми захисту дітей Грицівської селищної на 

2018- 2022 роки, затвердженої рішенням одинадцятої позачергової сесії сьомого скликання 

від __ жовтня 2018 року №__ ,   враховуючи рекомендації постійних комісій комісії 

селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів, цін, соціально – економічного і 

культурного розвитку територіальної громади та  з  питань соціального захисту населення, 

охорони здоров'я, освіти, культури та молоді 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Спрямувати субвенцію одержану з державного бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа в 

сумі 274271,00 (двісті сімдесят чотири тисячі двісті сімдесят одну гривню 00 копійок) на 

придбання на вторинному ринку житла, а саме: однокімнатної квартири № 72, яка 

знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, 

буд.6, кв. 72 (враховуючи витрати, пов’язані зі сплатою передбачених законодавством 

податків, зборів, платежів, нотаріального посвідчення договору), для особи із числа дітей-



сиріт Пекар Тетяні Василівні, 23.09.1997 року народження, яка перебуває на квартирному 

обліку у списку осіб, які користуються правом позачергового одержання житлових 

приміщень за місцем проживання, у виконавчому комітеті Грицівської селищної ради 

2. При укладенні договору купівлі-продажу квартири № 72, яка знаходиться за адресою: 

Хмельницька область, м. Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, буд.6, кв. 72, визначити 

платником Грицівську селищну раду, покупцем – особу із числа дітей-сиріт – Пекар  

Тетяну Василівну, продавцем – власника квартири 

3. Під час оформлення договору купівлі-продажу приватної квартири № 72, яка знаходиться 

за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, буд.6, кв. 72, 

накласти заборону на відчуження квартири особою із числа дітей-сиріт Пекар Тетяною 

Василівною протягом десяти років 

4. Уповноважити селищного голову Тіфенбах Людмилу Василівну здійснювати відповідні 

дії щодо здійснення державної реєстрації обтяження квартири, що знаходиться за адресою: 

Хмельницька область, м. Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, буд.6, кв. 72 з правом 

підписання та подання відповідних документів 

5. Виконавчому комітету Грицівської селищної ради після придбання житла для особи із 

числа дітей-сиріт Пекар Тетяні Василівні, зняти її з квартирного обліку  для одержання та 

розширення житлової площі при виконкомі Грицівської селищної ради 

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з 

питань планування, бюджету, фінансів, цін, соціально – економічного і культурного 

розвитку територіальної громади (голова комісії Ганаба М.Д.) та  з  питань соціального 

захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури та молоді (голова комісії Зарудзей 

О.І.) 

  

 

Грицівський селищний голова       Л.Тіфенбах 


