
 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23  вересня 2019 року                                                                             №  

м. Помічна 

                                      
Про затвердження рішення  комісії  
для формування пропозицій стосовно  
потреби щодо спрямування 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  
і визначення дітей, яким буде придбано житло або  
призначено грошову компенсацію 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від                         

15 листопада 2017 № 877 «Про затвердження порядку та умов надання у 2019 

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, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа» (зі змінами), Положення про міську комісію для формування 

пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного 

бюджету 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, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 30 липня 2019 року № 72, керуючись підпунктом 3 пункту «а» 

статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 

міської ради     в и р і ш и в: 

    

1. Затвердити рішення  комісії з питань формування потреби щодо 

спрямування субвенції з державного бюджету 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 від                                             

19 вересня 2019 року, протокол № 2. (додається)  

 

 



 

 

 

2. Направити дане рішення до управління соціального захисту населення 

Добровеличківської районної державної адміністрації.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Щербатюк А.С.  

 

 

 

 

Міський голова        Антошик М.М. 

 
 


	Р І Ш Е Н Н Я

