
    

УКРАЇНА 

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

16.07.2021                Мирноград     № 216 р  

 

Про утворення конкурсної комісії  

з питань придбання житла дітям-сиротам, 

дітям, позбавленим батьківського 

піклування, та особам з їх числа 

 

 

 

 Відповідно до розпорядження голови Донецької обласної державної 

адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 11.06.2021 № 574/5-21 

«Про затвердження порядку надання та використання у 2021 році коштів субвенції з 

обласного бюджету бюджетам територіальних громад на придбання на вторинному 

ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа», керуючись пунктами 19, 20 

частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,- 

 

1. Утворити конкурсну комісію з питань придбання житла дітям-сиротам, 

дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа та затвердити її 

склад (додаток 1). 

 2. Затвердити положення про конкурсну комісію з питань придбання житла 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа 

(додаток 2). 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тетяну Ситник. 

 

 

Міський голова            Олександр БРИКАЛОВ 
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Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

16.07.2021    № 216 р  

 

Склад 

конкурсної комісії з питань придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, та особам з їх числа 

 
Тетяна Ситник   заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, голова комісії; 

   

Ганна Смикова  начальник Служби у справах дітей Виконавчого комітету 

Мирноградської міської ради, заступник голови комісії; 

   

Ганна Скрипник  головний спеціаліст сектору опіки та піклування Служби 

у справах дітей Виконавчого комітету Мирноградської 

міської ради, секретар комісії; 

   

 

Члени комісії: 

 

Оксана Кондратенко  головний спеціаліст Управління комунальної власності 

Мирноградської міської ради; 

   

Віолета Кузнецова  головний спеціаліст господарчо-фінансового відділу 

Виконавчого комітету Мирноградської міської ради; 

   

Лариса Курінна  головний спеціаліст бюджетного відділу Фінансового 

управління Мирноградської міської ради 

   

Олена Проценко  директор Мирноградського міського центру соціальних 

служб; 

   

Лариса Саділіані  начальник Управління комунальної власності 

Мирноградської міської ради 

   

Любов Синявська  головний спеціаліст юридичного відділу Виконавчого 

комітету Мирноградської міської ради; 

   

В’ячеслав Сирота 

 

 голова Координаційного комітету органів самоорганізації 

населення м. Мирноград (за узгодженням); 

   

Наталія Третяк  депутат Мирноградської міської ради (за узгодженням) 

 

 
 
Керуючий справами Виконавчого  

комітету міської ради          Оксана НОВОСЕЛЬЦЕВА 
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Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

16.07.2021    № 216 р  

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурсну комісію з питань придбання житла дітям-сиротам, дітям, 

 позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа 

 

І. Загальні положення 

 

1. Положення про конкурсну комісію з питань придбання житла дітям-сиротам, 

дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа (далі – Комісія) є 

консультативно-дорадчим органом Виконавчого комітету Мирноградської міської 

ради, яка утворюється відповідно до розпорядження голови Донецької обласної 

державної адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 11.06.2021  

№ 574/5-21 «Про затвердження порядку надання та використання у 2021 році коштів 

субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на придбання на 

вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа». 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами 

України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також 

цим Положенням. 

ІІ. Порядок створення та організація діяльності Комісії. 

1. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням міського 

голови. 

 2. Комісію очолює голова, який є за посадою заступником міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, заступником голови Комісії є начальник 

Служби у справах дітей Виконавчого комітету міської ради. 

 3. До складу Комісії входять представники виконавчих органів міської ради з 

питань фінансів, житлово-комунального господарства, юридичної служби, центру 

соціальних служб, а також уповноважені представники громадськості та інших 

установ (за згодою). 

4. Керівництво роботою Комісії здійснює її голова. 

Голова Комісії організовує роботу Комісії і несе персональну відповідальність 

за виконання покладених на Комісію функцій. 

У разі відсутності голови Комісії, його обов’язки виконує заступник голови 

Комісії. 

За рішенням Комісії можуть залучатись службові (посадові) та інші особи для 

надання консультацій з технічних питань. 

5. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою Комісії по мірі 

необхідності. 

 6. Члени Комісії виконують свої функції на громадських засадах. 
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ІІІ. Головні завдання та функції Комісії 

1. Комісія відповідає за організацію та проведення процедур придбання житла 

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

потребують поліпшення житлових умов. 

2. У процесі роботи комісія забезпечує реалізацію таких функцій: 

1) готує та подає оголошення в засоби масової інформації (міську газету та на 

офіційному сайті міської ради) щодо придбання житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, відповідно до вимог 

чинного законодавства; 

2) вивчає пропозиції і визначає вартість придбання 1 кв.м. житла загальної 

площі, яка повинна бути найнижчою серед запропонованої учасниками торгів, для 

закупівлі житла у відповідності до потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа; 

3) здійснення інших дій, передбачених Законом. 

IV. Комісія має право: 

1. Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ, організацій, 

розташованих на території Мирноградської міської територіальної громади Донецької 

області, виконавчих органів міської ради та громадських організацій необхідну 

інформацію з питань, що належать до завдань комісії. 

2. Залучати в установленому порядку до участі в своїй роботі представників 

виконавчих органів міської ради. 

3. Організовувати проведення нарад, засідань та інших заходів з приводу 

вирішення питань пов’язаних із придбанням житла, 

4. Запрошувати на засідання юридичних і фізичних осіб для розгляду питань, 

які стосуються їх інтересів. 

V. Проведення засідань Комісії 

1. Засідання Комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її 

кількісного складу. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, 

приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування. За умови 

рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним. 

2.У разі подання лише однієї конкурсної пропозиції, вона може бути визначена 

переможцем, якщо відповідає всім вимогам конкурсної документації. 

3.Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою та 

секретарем Комісії. 

 

 

 

Керуючий справами Виконавчого 

комітету міської ради      Оксана НОВОСЕЛЬЦЕВА 
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