РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(56 сесія)

РІШЕННЯ
25 липня 2018 р.

м. Рубіжне

№ 56/8

Про придбання житла для дітейсиріт, осіб з їх числа
У рамках реалізації державної політики в сфері захисту прав дітей-сиріт, осіб
з їх числа, відповідно до 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 з їх числа,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877, зі
змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 300,
враховуючи рішення комісії з питань визначення напрямів та об’єктів, на які буде
спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, створеною за
розпорядженням Голови обласної державної адміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації Ю.Г. Гарбуза від 28.11.2017 № 873, зі змінами
внесеними розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 07 травня 2018 № 364 ( Протокол № 1
від 18 червня 2018), з метою виконання міської Програми соціального та правового
захисту дітей «Діти міста» на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Рубіжанської
міської ради від 30.11.2016 № 18/4, поступового розв’язання проблеми забезпечення
житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа, повного та ефективного використання у 2018
році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельноремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших
форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб
з їх числа, на підставі рекомендацій постійних комісій міської ради від 19 липня
2018 року, керуючись ст. 25, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1. ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Спрямувати кошти - 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, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, у сумі 1151,062 тис. грн. на
придбання на вторинному ринку міста Рубіжне Луганської області 6 – ти
однокімнатних квартир для 3 – х дітей – сиріт та 3 –х осіб з їх числа, які

перебувають у Рубіжанській міській раді на квартирному обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, за списком (додається).
2. Надати дозвіл дітям – сиротам та особам з їх числа, які перебувають у
Рубіжанській міській раді на квартирному обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, на підписання договорів купівлі – продажу та
придбання квартир, за рахунок виділеної 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 з їх числа, а саме:
2.1 особі з числа дітей – сиріт персональні дані., на придбання однокімнатної
квартири, загальною площею 37,4 м2, розташовану за адресою:
м.
Рубіжне, _______________________ ;
2.2 неповнолітній дитині–сироті персональні дані на придбання однокімнатної
квартири, загальною площею 30,1 м2, розташовану за адресою:
м. Рубіжне,
____________________________;
2.3 неповнолітній дитині – сироті персональні дані на придбання однокімнатної
квартири, загальною площею 28,8 м2, розташовану за адресою:
м. Рубіжне,
______________________________;
2.4 внутрішньо - переміщеній особі з числа дітей – сиріт персональні дані на
придбання однокімнатної квартири, загальною площею 30,5 м2, розташовану за
адресою: м. Рубіжне,________________________;
2.5 особі з числа дітей – сиріт персональні дані на придбання однокімнатної
квартири, загальною площею 32,8 м2,
розташовану за адресою: м. Рубіжне,
_________________________________;
2.6 неповнолітній дитині – сироті персональні дані, на придбання однокімнатної
квартири, загальною площею 33,0 м2, розташовану за адресою: м. Рубіжне,
______________________________;
3. Під час оформлення договору купівлі-продажу житлового приміщення
накласти заборону на його продаж дітьми-сиротами, особами з їх числа, протягом
десяти років.
4. Фінансовому управлінню Рубіжанської міської ради провести фінансування
з придбання квартир, відповідно з додатком, в межах планових призначень.
5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Рубіжанської міської
ради перерахувати з розрахункового рахунку спеціального фонду №
35421126052145 по КПКВК МБ 0216083 «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»,
КЕКВ 3240, МФО 804013, код ЄДРПОУ 04051980 , банк платника: ГУДКСУ у
Луганській області кошти, що надійшли 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 з їх числа, на рахунки продавців житла
відповідно до укладених та нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу
протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації у державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно, (загальна сума 1151,062 тис. грн), а саме:

5.1
193, 000 тис. грн (сто дев’яносто три тисячі гривень) - квартира за
адресою: м. Рубіжне, _____________________________ ;
5.2 209,000 тис. грн ( двісті дев’ять тисяч гривень) - квартира за адресою:
м. Рубіжне, __________________________;
5.3 150,000 тис. грн ( сто п’ятдесят тисяч гривень) - квартира за адресою:
м. Рубіжне, _______________________;
5.4 182,000 тис. грн ( сто вісімдесят дві тисячі гривень) - квартира за адресою:
м. Рубіжне, ___________________________ ;
5.5 230,062 тис. грн ( двісті тридцять шістдесят дві тисячі гривень) – квартира
за адресою: м. Рубіжне, ________________________;
5.6 187,000 тис. грн ( сто вісімдесят сім тисяч гривень) - квартира за адресою:
м. Рубіжне, ___________________________________.
7. Управлінню житлово-комунального господарства Рубіжанської міської
ради, після державної реєстрації права власності на отримане житло, зняти із
квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, дітей –
сиріт та осіб з їх числа відповідно до списку.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради із соціальних питань.

Міський голова

С. І. Хортів

