
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
ВІТОВСЬКОГО  РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ                                                   

Р І Ш Е Н Н Я №41

 30 липня 2019 року     

  смт Воскресенське  

           « Про створення комісії з   питань попереднього розгляду документів
для формування пропозицій щодо визначення напрямів та  об’єктів,  на  які
буде спрямовано субвенцію 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, або виплату грошової компенсації за належні для
отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла»

Відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року
№ 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 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, забезпечення житлом дітей-сиріт,
осіб з їх числа» зі змінами та доповненнями внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 26.06.2019 №616 «Порядок та умови 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, забезпечення
житлом дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського піклування,  осіб з  їх
числа»,виконком селищної ради 



 ВИРІШИВ:
 

1. Створити  комісію  з  питань  попереднього  розгляду  документів  для
формування пропозицій щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде
спрямовано  субвенцію  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, або виплати грошової компенсації за належні для
отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла. (далі -
комісія та субвенція відповідно), у складі згідно з додатком.

2. Комісії  забезпечити  розгляд  документів  та  розроблення  проекту
пропозицій щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано
субвенції  затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  15
листопада  2017  року  №  877  зі  змінами  та  доповненнями  внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2017 року № 616 (далі-
Порядок та умови).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету ЧЕРНОВОЛ В..

Селищний голова                                                                   О.ШАПОВАЛОВ
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