
Проєкт рішення 

  

   

 

 

Від 16.07.2021                                                                                                                      № 147 

  

 

 

Про затвердження протоколу від 14.07.2021 року №1  

місцевої комісії з питань формування пропозицій  

щодо потреби розподілу коштів 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  

 

 

 З метою сприяння вирішення питань щодо забезпечення житлом дітей-сиріт,дітей 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують  поліпшення 

житлових умов відповідно до Порядку та умов надання у 2021 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, 

підтримки малих групових будинків та забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі Порядок), затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615, керуючись 

статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Бурштинської міської ради вирішив: 

 1. Затвердити протокол від 14.07.2021 року №1 засідання місцевої комісії з питань 

формування пропозицій щодо потреби розподілу коштів 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 (додається)  

2. Службі у справах дітей в термін до 16.07.2021 року направити до регіональної 

комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у 2021 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, підтримки малих групових будинків та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа протокол від 

14.07.2021 року №1. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення 

покласти на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей Бурштинської 

міської ради (Світлану Козар).  

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка.  

 

 

 
Міський голова                                                                                                 Василь Андрієшин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                                                                                                       В. Чуйко  

  

 

Юридичний відділ           А. Пергельський 

  

                                                   
Керуюча справами виконкому                                                                      Н. Кицела  

 

 

Начальник загального відділу                                                                       М. Яцик  

 

 

 

 

ПІДГОТУВАЛА:  

    

Головний спеціаліст                                                                                         

служби у справах дітей                                                                                    О. Кравець   

 

 

 

 


