
Проєкт

Виконавчий комітет Помічнянської міської рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

       Р І Ш Е Н Н Я
 від 12 липня 2021 року                                                                               №

Про затвердження обсягу потреби
субвенції та списків громадян, які
перебувають на квартирному обліку
при виконавчому комітеті
Помічнянської міської ради

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 26 травня 2021
року №615 «Деякі питання забезпечення дітей – сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих
групових будинків», розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 09 липня 2021 року №506-р «Про регіональну
комісію з питань формування пропозицій щодо розподілу субвенції» з  метою
визначення обсягу потреби субвенції за напрямками, передбаченими
пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених пунктом 5 Порядку та умов,
формування та затвердження загальних списків осіб, які перебувають на
квартирному обліку, за віковими групами від 16 до 23 років, від 23 до 35
років, старші 35 років та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для
придбання житла, упорядкування обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов та надання їм жилих приміщень, керуючись
статтями 28, 30  Закону України "Про місцеве самоврядування",  виконком
міської ради в и р і ш и в:

1. Затвердити протокол комісії  з  визначення напрямків та об’єктів, на
які спрямовуються кошти 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, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, від
12 липня 2021 року № 1. Орієнтовний обсяг потреби у державній субвенції
по Помічнянській територіальній громаді становить 3366017,2 грн.

2. Затвердити  списки громадян, які перебувають на квартирному обліку
при виконавчому комітеті міської  ради станом на 12.07.2021 року:

2.1. Список громадян віком від 16 до 23 років, які користуються
позачерговим правом отримання жилих приміщень, орієнтовний обсяг
потреби у державній субвенції становить 2589244,0 грн., згідно додатку 1;
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     2.2. Список громадян віком від 23 до 35 років, які користуються
позачерговим правом отримання жилих приміщень, орієнтовний обсяг
потреби у державній субвенції становить 776773,2 грн., згідно додатку 2;

3. Визнати Помічнянську міську раду одержувачем та розпорядником
коштів державної субвенції.

4. Зобов’язати начальника служби у справах дітей виконавчого
комітету Помічнянської міської  ради Руду М.Л. направити це рішення
Кіровоградській обласній державній  адміністрації до 16.07.2021 року.

5. Контроль  за  виконанням  цього   рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК
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