
                                                                                     

    

                       
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

    

 25 жовтня  2021 року                      м. Деражня                                         № ____  

 

 

Про затвердження протоколу засідання 

місцевої комісії з формування пропозицій 

щодо потреби в  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   

 

 

Відповідно до п.п. 16 п. «б» ч.1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядку та умов надання 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, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.05.2021 р. № 615, наказу Міністерства розвитку громад та 

територій України від 20.05.2021 р. №119 “Про показники опосередкованої 

вартості спорудження житла за регіонами України”  а також розпорядження 

Деражнянського міського голови від 09.07.2021 року №144/02.02-21 «Про 

утворення місцевої комісії з формування пропозицій щодо потреби в 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», виконком  міської  ради 

 

ВИРІШИВ : 

 

 

1. Затвердити протокол від 25 жовтня 2021 року № 02 засідання місцевої 

комісії з формування пропозицій щодо потреби в 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. Протокол направити на розгляд регіональної комісії.   

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія 

ІВАХОВА. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Андрій КОВПАК 


