ПРОЄКТ





Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 липня 2019 року № 267 «Про створення міської комісії з формування пропозицій стосовно потреби у спрямуванні 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію»




Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення роботи міської комісії з формування пропозицій стосовно потреби у спрямуванні 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію, створеної рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради                            від 25 липня 2019 року № 267, у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих  органах Одеської міської ради виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 липня 2019 року № 267 «Про створення міської комісії з формування пропозицій стосовно потреби у спрямуванні 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію», виклавши додатки 1, 2 у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.



Міський голова									Г. Труханов 



Керуюча справами                                                                 		О. Оніщенко




























Вик.: Китайська 705-10-90
         (Чечельницька 705-19-86)





Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від
№


«Додаток  1
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 25 липня 2019 року 
№ 267
 


СКЛАД 
міської комісії з формування пропозицій стосовно потреби у спрямуванні 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію 

Вугельман 
Павло Володимирович

- голова міської комісії, заступник міського голови;
Бедрега 
Світлана Миколаївна

- співголова міської комісії, заступник міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради;
 
Нікандрова 
Юлія Юріївна
- заступник голови міської комісії, начальник служби у справах дітей Одеської міської ради;
 
Зозуляк 
Юлія Петрівна
- секретар міської комісії, начальник відділу організаційно-документального забезпечення служби у справах дітей Одеської міської ради. 
 
Члени міської комісії:


- представник юридичного департаменту Одеської міської ради;

- представник департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
 
 
- представник департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

- представник департаменту міського господарства Одеської міської ради;
 
 
 
- представник департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради;

 
 
- представник управління капітального будівництва Одеської міської ради;

- представник Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

- представник Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;

- представник Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

- представник Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

- представник Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- представник громадської організації «Пересипчанка» (за згодою).
 
 




Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко














Додаток  2
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 25 липня 2019 року 
№ 267




ПОЛОЖЕННЯ
про міську комісію з формування пропозицій стосовно потреби у спрямуванні 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію 
(далі – Положення)

І. Загальні положення

1.1. Положення встановлює порядок діяльності міської комісії з формування пропозицій стосовно потреби у спрямуванні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію              (далі – Комісія).
Комісія є консультативно-дорадчим органом.
1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України та законами України, актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими чинними нормативно-правовими актами та цим Положенням.
1.3. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради. Очолює Комісію заступник міського голови.
1.4. Комісія формує пропозиції стосовно потреби у спрямуванні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію. 
1.5. Комісія приймає рішення щодо виплати грошової компенсації для придбання житла та надання грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів, зокрема витрат, пов’язаних із купівлею та оформленням права власності на житло) за рахунок коштів бюджету міста Одеси.
1.6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються її головою, а в разі його відсутності – співголовою або заступником голови. 
Засідання Комісії веде голова, а в разі його відсутності – співголова або заступник голови.
У разі відсутності на засіданні голови Комісії, співголови Комісії, його заступника та/або секретаря члени Комісії шляхом голосування можуть обрати головуючого та секретаря засідання з числа присутніх на відповідному засіданні членів Комісії. 
1.7. Засідання Комісії є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від її загального складу. 
1.8. Рішення Комісії з питань, віднесених до її повноважень, приймаються простою більшістю голосів від загального складу присутніх на відповідному засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови (співголови, головуючого на засіданні) Комісії є вирішальним. 
1.9. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Комісії та подається виконавчому комітету Одеської міської ради для затвердження в установленому чинним законодавством України порядку не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття.
1.10. Рішення Комісії в обов’язковому порядку затверджується виконавчим комітетом Одеської міської ради у разі розгляду питань, що стосуються розподілу коштів субвенції з державного бюджету. 

ІІ. Повноваження Комісії

2.1. До повноважень Комісії належить:
2.1.1. Формування потреби щодо спрямування субвенції за наступними напрямами: 
- нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу; капітальний ремонт/реконструкція житла для дитячих будинків сімейного типу, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Одеси;
- придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі – діти);
- виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення дітям з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб; 
- рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному ринку;
- розроблення проєктної документації на нове будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків.
2.1.2. Прийняття рішення про надання грошової компенсації для придбання житла та надання грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів, зокрема витрат, пов’язаних із купівлею та оформленням права власності на житло), в рамках Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VII.
2.1.3. Уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію.
2.1.4. Перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа.
2.1.5. Перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку.
2.1.6. Перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх п’яти років.
2.1.7. З’ясування можливості/неможливості вселення дитини до приміщення, що зберігалося за нею.
2.1.8. Перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
2.1.9. Визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову компенсацію» .




Керуюча справами                                                                              О. Оніщенко
















