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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

УІІ  СКJІшСАННЯ  

Про  затвердження  Програми  про  порядок  виплати  
грошової  компенсації  громадянам, які  постраждали  внаслідок  

невиконання  забудовником  ДП  «Дніпровський  круг» 
своїх  зобов'язань, на  2018 — 2019 роки  

Відповідно  до  законів  цкраїни  «Про  місцеве  самоврядування  в  цкраїні», 
«Про  місцеві  державні  адміністрації», Бюджетного  кодексу  цкраїни, Податкового  
кодексу  цкраїни, на  підставі  подаиня  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, враховуючи  висновки  та  рекомендації  
постійних  комісій  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, 
податкової  політгпси, соціально-економічного  розвитку  та  інвестгщій, 
з  питань  управліиня  комунальним  майном, діяльності  комунальних  
підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно  енергетичного  
комплексу  та  енергозберігаючих  технологій  та  з  питань  oxopouu 
здоров'я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  населеиня, райоина  
рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 

1. Затвердити  Програму  про  порядок  виплати  грошової  компенсації  
громадянам, які  постраждали  внаслідок  невиконаиня  забудовником  
ДП  «Дніпровський  круг» своїх  зобов'язань, на  2018 — 2019 роки  (далі  — Програма), 
що  додаеться. 

2. Структурним  підрозділам  Киево-Святошинської  райоиної  державної  
адміністрації  Київської  області, відповідальним  за  виконання  Програми, забезпечити  
виконання. 

3. цстановити, що  грошова  компенсація  мае  одноразовий  характер  
і  виплачуеться  громадянам, які  постраждали  у  зв'язку  з  відмовою  
забудовника  ДП  «Дніпровський  круг» від  виконаиня  своїх  зобов'язань  за  
договорами  від  01.09.2007 про  передачу  майнових  прав  на  квартири  в  
будинку  за  адресою: Київська  область, Киево-Святошинський  район, 
м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корпус  б, у  розмірі  500000,00 грн  у  межах  
витрат, передбачених  на  ці  цілі. 



2 

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішеиня  покласти  на  постійні  комісії  райоиної  
ради  з  питань  планування  бюдэкету, фінансів, податкової  політики, соціально- 
економічного  розвитку  та  інвестицій, з  питань  управліиня  комунальним  майном, 
діяльності  хомунальних  підприемств, экитлово-комунального  господарства, паливно  
енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючик  технологій  та  з  питань  охорони  
здоров'я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення. 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

М. КИУВ  
22 листопада  2018 року  
Ns 505-31-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення  Киево-Святошннської  
райоиної  ради  VII скликаиня  
No 505-31-VII від  22 тдгстопада  2018 року  

Програма  
про  порядок  виплати  грошової  компенсації  громадянам, 
які  постраждали  внаслідок  невиконання  забудовником  

ДП  «Дніпровський  круг» своїх  зобов'язань, на  2018 — 2019 роки  

м. Київ  
2018 рік  
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ПАСПОРТ  
Програми  про  порядок  виплати  грошової  компенсації  громадянам, які  

постраждали  внаслідок  невиконання  забудовником  ДП  «Дніпровський  круг» 

своїх  зобов'язань, на  2018 - 2019 роки  

1.  Ініціатор  Киево-Святошинська  районна  державна  адміністрація  
розроблення  Київської  області  
Програми  

2.  Підстава  закони  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації», 
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» 

З. Розробник  Управління  соціального  захисту  населення  
програми  Киево-Святошинської  районної  державної  

адміністрації  Київської  області  
4.  Співрозробники  Киево-Святошинська  районна  рада  Київської  області  

Програми  
5.  Мета  і  шляхи  Виплата 	грошової 	компенсації 	громадянам, 	які  

постраждали 	внаслідок  невиконання  забудовником  
ДП  «Дніпровський  круг» своїх  зобов 'язань  стосовно  
передачі  майнових  прав  за  договорами  від  01.09.2007 
року  на  квартири  в  житловому  будинку  за  адресою: 
Київська 	область, 	Киево-Святошинський 	район, 
м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корп. б  відповідно  
до  договорів, де  третьою  стороною  е  Боярська  міська  
рада  Киево-Святошинського  району  Київської  області, 
на  придбання  житла  

б. Фінансово - Фінансування 	програми 	здійснюватиметься 	за  
економічне  рахунок 	коштів 	районного 	бюджету, 	місцевого  
обгрунтування  бюджету  м. Боярка  Киево-Святошинського  району  

Київської 	області, 	інших  джерел  не  заборонених  
чинним  законодавством  

7.  Термін  2018 - 2019 роки  
реалізації  
Програми  

8.  Перелік  Районний  бюджет  та  місцевий  бюджет  м. Боярка  
бюджетів, які  
беруть  участь  у  
виконанні  
Програми  

9.  Оріентовні  - 
обсяги  
фінансування  
Програми  



1. Загальні  положення  

Програма  про  порядок  виплати  rрошової  компенсації  громадянам, які  
постраждали  внаслідок  невиконання  забудовником  ДП  «Дніпровський  круг» 

своїх  зобов'язань, на  2018 — 2019 роки  (далі  — Програма) розроблена  відповідно  
до  законів  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації», «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні», Бюджетного  кодексу  України, Податкового  кодексу  
України, інших  нормативно-правових  актів, які  регулюють  правовідносини  з  
питань  надання  компенсаційних  виплат, матеріальної  допомоги, на  підставі  
рішення  Кисво-Святошинської  районної  ради  Київської  області  від  12.03.2018 

Ns 427-27-VII «Про  звернення  до  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації». 

2. Мета  і  завдання  Програми  

Метою  Програми  е  визначення  порядку  виплати  rрошової  компенсації  
rромадянам, які  були  відселені  з  будинків, що  були  знесені  та  які  постраждали  
внаслідок  невиконання  забудовником  ДП  «Дніпровський  круг» своїх  
зобов'язань  стосовно  передачі  майнових  прав  на  квартири  в  житловому  
будинку  за  адресою: Київська  область, Киево-Святошинський  район, м. Боярка, 
вул. Білогородська, 51, корп. б  відповідно  до  договорів, де  третьою  стороною  е  
Боярська  міська  рада  Кисво-Святошинського  району  Київської  області, на  
придбання  житла. 

З. Фінансове  за  безпечення  Програми  

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів  районного  
бюджету, місцевого  бюджету  м. Боярка  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  та  інших  джерел  не  заборонених  чинним  законодавством . 

Визначити  головним  розпорядником  коштів  районного  бюджету  та  
субвенцій  місцевого  бюджету  м. Боярка  Управління  соціального  захисту  
населення  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  
області. 

4. 	Порядок  виплати  rрошової  компенсації  за  належні  для  отримання  
жилі  приміщення  особам, які  постраждали  у  зв'язку  з  відмовою  забудовника  
ДП  «Дніпровський  круг» від  виконання  своїх  зобов'язань  за  договорами  від  
01.09.2007 року  про  передачу  майнових  прав  на  квартири  в  будинку  за  адресою: 
Київська  область, Киево-Святошинський  район, м. Боярка, вул. Білогородська, 
51, корпус  б  

4.1. Цей  Порядок  виплати  rрошової  компенсації  за  належні  для  
отримання  жилі  приміщення  особам, які  постраждали  у  зв'язку  з  відмовою  
забудовника  ДП  «Дніпровський  круг» від  виконання  своїх  зобов 'язань  за  
договорами  від  01.09.2007 року  про  передачу  майнових  прав  на  квартири  в  
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будинку  за  адресою: Київська  область, Киево-Святошинський  район, м. Боярка, 
вул. Білогородська, 51, корпус  б, визначае  умови  та  механізм  виплати  грошової  
компенсації  за  належні  для  отримання  жилі  приміщення  особам, які  
постраждали  у  зв'язку  з  відмовою  забудовника  ДП  «Дніпровський  круг» від  
виконання  своїх  зобов 'язань  за  договорами  від  01.09.2007 року  про  передачу  
майнових  прав  на  квартири  в  будинку  за  адресою: Київська  область, 
Киево-Святошинський  район, м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корпус  б. 

4.2. Право  на  отримання  грошової  компенсації  відповідно  до  цього  
Порядку  мають  особи, які  постраждали  у  зв'язку  з  відмовою  ДП  «Дніпровський  
круг» від  виконання  своїх  зобов'язань  за  договорами  від  01.09.2007 року  про  
передачу  майнових  прав  на  квартири  в  будинку  за  адресою: м. Боярка, 
вул. Білогородська, 51, визначені  рішеннями  виконавчого  комітету  Боярської  
міської  ради  Київської  області  від  31.07.2018 Ns 4512, від  09.08.2018 Ns 4813 
(далі  - уповноважена  особа). 

4.3. Грошова  компенсація  мас  одноразовий  характер  і  виплачуеться  на  
підставі  письмової  заяви  уповноваженої  особи  (особи, яка  постраждала  у  
зв'язку  з  відмовою  забудовника  ДП  «Дніпровський  круг» від  виконання  своїх  
зобов'язань  за  договорами  від  01.09.2007 про  передачу  майнових  прав  на  
квартири  в  будинку  за  адресою: Київська  область, Киево-Святошинський  
район, м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корпус  б) та  інших  документів, 
зазначених  у  цьому  Порядку, у  розмірі  500000,00 грн  (п'ятсот  тисяч  гривень  00 
копійок) у  межах  витрат, передбачених  на  ці  цілі, а  саме  4000000,00 грн, в  тому  
числі  3000000,00 грн  за  рахунок  коштів  районного  бюджету  та  1000000,00 грн  
місцевого  бюджету  м. Боярка. 

4.4. 3а  розпорядженням  голови  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  утворюеться  комісія  щодо  розгляду  заяв  про  
виплату  грошової  компенсації  (далі  - комісія). 

4.5. Кількісний  та  персональний  склад  комісії  визначаеться  та  
затверджуеться  розпорядженням  голови  Киово-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області. 

4.6. Комісію  очолюс  голова, який  обираеться  на  її  засіданні . Голова  
комісії  скликае  і  веде  засідання  комісії, надае  доручення  членам  комісії. У  разі  
відсутності  голови  чи  неможливості  ним  виконувати  повноваження  з  інших  
причин, його  функції  здійснюе  заступник  голови  комісії. 

4.7. Основною  формою  роботи  комісії  с  засідання, які  вважаються  
правомірними  за  умови  присутності  на  засіданні  більше  половини  членів  
кОМ1С11. 

4.8. До  повноважень  комісії  належить  перевірка  наявності  у  особи  підстав  
для  отримання  грошової  компенсації; прийняття  рішення  про  виплату  або  
відмову  у  виплаті  грошової  компенсації . 
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4.9. 3аяву  про  виплату  грошової  компенсації  уповноважена  особа. 
особисто  подае  до  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області  на  ім'я  голови  адміністрації . 

до  заяви  додаються: 
копія  документа, що  посвідчуе  особу  заявника, а  у  разі  подання  

документів  законним  представником  чи  уповноваженою  особою  - документи, 
що  посвідчують  особу  тих  осіб, від  імені  яких  подаеться  заява, а  також  
документ, який  надас  повноваження  законному  представникові  чи  
уповноваженій  особі  представляти  таких  осіб, оформлений  відповідно  до  
законодавства; 

копія  документа  про  ресстраційний  номер  облікової  картки  платника  
податків. Фізичні  особи, які  через  свої  релігійні  переконання  відмовились  від  
прийняття  реестраційного  номера, подають  копію  сторінки  паспорта  з  
відповідною  відміткою; 

довідка, видана  виконавчим  комітетом  Боярської  міської  ради  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  про  неотримання  грошової  
компенсації  (допомоги) заявником  на  ті  самі  цілі, які  передбачені  Програмою  і  
за  тих  самих  підстав  з  інших  джерел, у  тому  числі  за  рішенням  суду; 

копія  договору  щодо  передачі  майнових  прав  на  квартири  у  житловому  
будинку  за  адресою: Київська  область, Киево-Святошинський  район, м. Боярка, 
вул. Білогородська , 51, корпус  б, від  01.09.2007; 

копія  рішення  виконавчого  комітету  Боярської  міської  ради  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  про  визнання  особи  
уповноваженою  на  отримання  грошової  компенсації . 

4.10. 3бір  інформації  та  обробка  персональних  даних  здійснюються  
відповідно  до  3акону  України  «Про  захист  персональних  даних». 

4.11. Комісія  розглядае  заяву  по  суті  в  присутності  заявника  
(уповноваженої  особи) або  його  законного  представника  чи  уповноваженої  
особи  і  простою  більшістю  голосів  приймае  рішення  щодо  виплати  або  відмови  
у  виплаті  грошової  компенсації . 

4.12. 3а  наявності  письмового  клопотання  комісія  може  розглядати  
питання  щодо  виплати  або  відмови  у  виплаті  грошової  компенсації  за  
відсутності  заявника  (уповноваженої  особи) або  його  законного  представника  
чи  уповноваженої  особи. У  разі  відсутності  такого  клопотання  та  неявки  
зазначених  осіб  розгляд  відповідного  питання  переноситься  на  наступне  
засідання  комісії. 

4.13. Рішення  комісії  щодо  виплати  грошової  компенсації  набирас  
чинності  з  моменту  його  затвердження  розпорядженням  голови  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області. 

4.14. Комісія  може  відмовити  заявнику  (уповноваженій  особі) у  виплаті  
грошової  компенсації  з  таких  підстав: 

заявником  не  надано  документів, передбачених  у  п. 4.9. цього  Порядку, 
або  надано  не  в  повному  обсязі; 
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заявником  надано  недостовірні  відомості; 
заявнику  вже  надавалося  житло  або  вхсе  виплачувалася  грошова  

компенсація  на  ті  самі  цілі, які  передбачені  Програмою  і  за  тих  самих  підстав  з  
інших  джерел, у  тому  числі  за  рішенням  суду. 

4.15. У  разі  відмови  в  призначенні  грошової  компенсації  комісія  надсилае  
заявнику  (уповноваженій  особі) інформацію  про  відмову  відповідно  до  вимог  
3акону  України  «Про  звернення  громадян». 

4.16. 3аявник  (уповноважена  особа) мае  право  оскаржити  рішення  комісії  
про  відмову  в  призначенні  грошової  компенсації  у  встановленому  
законодавством  порядку. 

4.17. Після  отримання  копії  розпорядження  голови  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області  про  затвердження  рішення  
комісії  про  виплату  грошової  компенсації  заявник  (уповноважена  особа) 
звертаеться  до  відділення  публічного  акціонерного  товариства  «Державний  
ощадний  банк  України» або  АТ  КБ  «ПРИВАТБАНК» (далі  - уповноважений  
банк) із  заявою  про  відкриття  поточного  рахунка. 

4.18. Після  відкриття  рахунка  заявник  (уповноважена  особа) повідомляе  
про  його  реквізити  управлінню  соціального  захисту  населення  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області, 
шляхом  надання  копії  договору  про  відкриття  рахунка  в  уповноваженому  
банку. 

4.19. Управління  соціального  захисту  населення  райдержадміністрації  
після  отримання  від  заявника  (уповноваженої  особи) реквізитів  його  рахунка  
перераховуе  на  нього  кошти  в  сумі, визначеній  у  п. 4.3. цього  Порядку, про  що  
повідомляе  заявника. 

4.20. Розмір  отриманої  грошової  компенсації  не  враховуеться  під  час  
обчислення  сукупного  доходу  сім'ї  для  всіх  видів  соціальної  допомоги, що  
надаються  відповідно  до  законодавства, а  також  не  включаеться  до  розрахунку  
загального  місячного  (річного) оподатковуваного  доходу  відповідно  до  
підпункту  165.1.1 пункту  165.1 статті  165 Податкового  кодексу  України. 

4.21. Протягом  трьох  місяців  з  дня  зарахування  коштів  на  рахунок  в  
уповноваженому  банку  заявники  (уповноважені  особи) самостійно  
використовують  призначену  їм  грошову  компенсацію  на  придбання  житла  як  в  
прийнятих  в  експлуатацію  житлових  будинках  на  первинному  або  на  
вторинному  ринку, так  і  шляхом  інвестування  в  об'екти  житлового  будівництва  
відповідно  до  3акону  України  «Про  інвестиційну  діяльність» (далі  - об'ект  
інвестування) в  будь-якому  населеному  пункті  на  території  України. 

4.22. Для  переказу  коштів  з  рахунка  заявник  (уповноважена  особа) подае  
до  уповноваженого  банку  заяву  про  переказ  коштів  на  придбання  житла  або  на  
інвестування  його  будівництва, до  якої  долуцаеться  платіжне  доручення  на  
переказ  коштів  в  оплату  по  договору  купівлі-продажу  житла  у  прийнятих  в  
експлуатацію  житлових  будинках  на  первинному  та  вторинному  ринках, у  разі  



інвестування  в  об'екти  житлового  будівництва  - інвестиційний  договір  
відповідно  до  3акону  України  «Про  інвестиційну  діяльність» (далі  - договір), а  
також  письмову  згоду  управління  соціального  захисту  населення  
райдержадміністрації  на  перерахування  коштів  із  рахунка  як  оплату  за  
договором. 

4.23. Для  отримання  згоди  на  перерахування  коштів  заявник  
(уповноважена  особа) подае  управлінню  соціального  захисту  населення  
райдержадміністрації  один  примірник  договору, в  якому  повинно  бути  
зазначено  про  те, що  житло  набуваеться  у  власність  заявника  (уповноваженої  
особи). У  разі  укладення  інвестиційного  договору  на  будівництво  у  договорі  
повинна  бути  передбачена  відповідальність  забудовника  за  порушення  строків  
введення  в  експлуатацію  об'скта  нерухомості  та  надання  документів  щодо  
права  власності  на  житло  заявника  після  завершення  будівництва. Управління  
соціального  захисту  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області  надае  заявникові  (уповноваженій  особі) письмову  згоду  на  
перерахування  коштів  як  оплату  за  договором  з  визначенням  суми, що  підлягае  
перерахуванню, та  реквізитів  рахунка  для  перерахування  за  таких  умов: 

предметом  договору  е  придбання  у  власність  заявника  (уповноваженої  
особи) житла; 

власником  житла  згідно  з  укладеним  договором  е  особа, від  імені  якої  
укладався  договір  і  якій  призначалася  грошова  компенсація; 

строк  виконання  договору  купівлі-продажу  житла  не  перевищуе  двох  
місяців, а  строк  виконання  інвестиційного  договору  не  перевищус  двох  років  з  
дня  його  укладення. 

У  разі  виявлення  порушень  умов  переказу  коштів, управління  
соціального  захисту  населення  райдержадміністрації  письмово  відмовляе  
заявнику  (уповноваженій  особі) в  наданні  згоди  на  переказ  коштів  за  його  
заявою  із  зазначенням  причин  такої  відмови. 3аявник  (уповноважена  особа) мае  
право  повторно  звернутися  до  управління  соціального  захисту  населення  
райдержадміністрації  із  заявою  про  переказ  коштів  після  усунення  причин  
відмови  в  переказі  коштів  згідно  із  договором. 

4.24. Якщо  заявник  протягом  трьох  місяців  з  дня  зарахування  коштів  на  
його  рахунок  в  уповноваженому  банку  не  уклав  договір  і  не  здійснив  переказ  
коштів  на  придбання  житла, уповноважений  банк  самостійно  повертас  кошти  із  
рахунка  заявника  на  рахунок  управління  соціального  захисту  населення  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області. 

4.25. Додаткові  кошти  на  рахунок  заявника  (уповноваженої  особи) 
можуть  бути  внесені  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету, особистих  коштів  
заявника, благодійних  надходжень  від  юридичних  і  фізичних  осіб, з  інших  
джерел, не  заборонених  законодавством . 

4.26. Кошти  грошової  компенсації  можуть  бути  використані  на  покриття  
витрат, пов'язаних  з  купівлею, оформленням  права  власності  на  житло  та. 



сплатою  передбачених  законодавством  податків  і  зборів, про  що  обов'язково  
зазначаеться  в  договорі. 

4.27. Протягом  10 календарних  днів  з  дня  закінчення  строку  дії  договору  
заявник  (уповноважена  особа) подае  до  органу  соціального  захисту  населення  
райдержадміністрації  інформацію  з  Державного  ресстру  речових  прав  на  
нерухоме  майно  про  зареестровані  права  на  житло  (далі  - інформаційна  
довідка). У  разі  неподання  заявником  інформаційної  довідки  протягом  10 
календарних  днів  після  закінчення  строку  дії  договору  орган  соціального  
захисту  населення  вправі  вимагати  від  заявника  повернення  коштів  грошової  
компенсації  до  бюджету, які  повертаються  заявником  (уповноваженою  особою) 
добровільно  або  у  судовому  порядку. 

5. Реалізація  Програми  та  контроль  за  виконанням  

Реалізація  Програми  та  контроль  за  виконанням  покладаеться  на  
Управління  соціального  захисту  населення  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області. 

Начальник  Управління  соціального  
захисту  населення  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації 

	
С.П. Черток  


