
ВОР
ВІННИЦЬ

15 липня  2020 року      

Про   затвердження  про
стосовно потреби, щодо 
місцевим бюджетам на п
приміщень для розвитк
сімейних, забезпечення 
піклування, осіб з їх числ
 
  
 
         Відповідно до 
самоврядування в Ук
15.11.2017 р. № 877 (у 
розпорядження селищн
місцевої комісії з пита
бюджету місцевим бю
придбання житла та 
виховання, наближених
позбавлених батьківсь
протокол засідання ко
державного бюджету м
роботи, придбання жи
форм виховання, набли
дітей, позбавлених бать
№ 1  виконавчий коміте
 

1. Затвердити  протоко
стосовно потреби, щод
бюджету місцевим бю
придбання житла та 
виховання, наближених
дітей позбавлених бать
№ 1 (додається) 

 

УКРАЇНА 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

НИЦЬКИЙ РАЙОН   ВІННИЦЬКА  ОБЛА
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 235 

ку                                                                   

протоколу засідання   комісії з питань фор
одо спрямування субвенції в 2020 році з д

 на проектні, будівельно- ремонтні роботи, 
звитку сімейних та інших форм вихован
ння житлом для дітей-сиріт, дітей позбав
 числа  від. 15.07.2020 р. № 1 

до статей 34, 40 Закону Україн
в Україні», постанови Кабінету Мініс
77 (у редакції постанови КМУ від 01.06.

елищного  голови  від 20.06.2020 р. .№ 11
з питань  розподілу  у 2020 році субве
им бюджетам на проектні, будівельно
а та приміщень для розвитку сімейни
жених до сімейних, забезпечення житлом
ьківського піклування,осіб з їх числа»,
ня комісії з питань використання 2020
ету місцевим бюджетам на проектні, бу

ня житла та приміщень для розвитку с
 наближених до сімейних, забезпечення ж
х батьківського піклування, осіб з їх числ
комітет  Вороновицької  селищної  ради 

ВИРІШИВ: 
 

отокол засідання   комісії з питань форм
, щодо спрямування субвенції в 2020 р
м бюджетам на проектні, будівельно

а та приміщень для розвитку сімейни
жених до сімейних, забезпечення житло

х батьківського піклування, осіб з їх числа

 
 

АДА 
 ОБЛАСТЬ 

          смт Вороновиця  

ь формування  пропозиції 
ці з державного бюджету 

боти, придбання житла та 
ховання, наближених до 
озбавлених батьківського 

країни «Про місцеве 
Міністрів України від 
01.06.2020 року № 515),  

112 « Про утворення 
субвенції з державного 
ельно-ремонтні роботи, 
ейних та інших форм 

итлом дітей-сиріт, дітей, 
сла», беручи до уваги 
 2020 році субвенції з 
ні, будівельно-ремонтні 
тку сімейних та інших 
ння житлом дітей-сиріт, 
х числа від 15.07.2020 р. 
ради  

формування  пропозиції 
2020 році з державного 
льно- ремонтні роботи, 
ейних та інших форм 

житлом для дітей-сиріт, 
 числа  від. 15.07.2020 р. 



2.Направити пропозиції щодо спрямування субвенції з державного бюджету 
місцевому на виплату грошової компенсації за належні для отримання 
житлові приміщення для дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб 
з їх числа, які перебувають на квартирному обліку в  Вороновицькій 
селищній  радіі, обласній комісії з питань розподілу у 2020 році субвенції з 
державного бюджету.  
3.Затвердити  список  дітей  для виплати грошової компенсації із 
визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу компенсації ,список 
додається(додаток 2)  
4.Контроль за виконанням рішення покласти на  начальника відділу  
соціального захисту населення  Вороновицької  селищної  ради  Чернявську  
О.М.  
 
 
 

Селищний  голова                                            О.Г.Ковінько 
 
 
 


