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Шановний пане Іване!

Ваш інформаційний запит щодо обсягу використаних коштів субвенції 
розглянуто Миколаївською облдержадміністрацією.

За результатами розгляду повідомляємо таке.
Законом України від 09 листопада 2017 року №2188-УІІІ «Про внесення 

змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», 
передбачено спрямування субвенції загального фонду державного бюджету 
місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих 
групових будинків, будинків підтриманого проживання, 
будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, 
соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа, що становить 277, 726,7тис. грн.

Обласному бюджету Миколаївської області виділено 19.542,8 тис. грн.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877 

прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 23.11.2017 №483-р 
«Про створення комісії для прийняття рішень щодо визначення напрямів та 
об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових 
будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла 
для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно- 
кошторисної документації».

11-13.12.2017 проведено засідання комісії по розподілу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на придбання будинків для 
створення дитячих будинків сімейного типу та соціального житла для осіб з 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Розглянуто 9 
пропозицій. Визначено об’єкти для придбання, а саме: 3 будинки та 28 
квартир. За результатами засідання комісії складено відповідний протокол, 
який затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.12.2017 
№ 526-р.



На цей час усі об’єкти придбано, за винятком однієї квартири у 
м. Миколаєві.

Залишок субвенції склав 1 087 660,5тис.грн., який повернуто до 
державного бюджету України.
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Заступник голови облдержадміністрації, 
виконувач функцій і повноважень голови
облдержадміністрації В.В. Гайдаржи

Гускін 47 38 32


