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Про створення комісії про надання пропозицій щодо обсягів 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  та  забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб
з їх числа

Керуючись підпунктом 2 пункту «б» статті 34, підпунктом 4 пункту «б»
ч. 1 ст. 34, ст. 40, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  постановою Кабінету  Міністрів  України від  15.11.2017 № 877 із
змінами,  внесеними  постановою Кабінету  Міністрів  України  від  1  червня
2020 року № 515 « Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 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  та  забезпечення  житлом
дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа»,
відповідно  до  ст.  33  Закону  України  «Про  забезпечення  організаційно-
правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування», ст. 25 Закону України «Про охорону дитинства»,
ст.11  Закону  України  «  Про  основи  соціального  захисту  бездомних  осіб  і
безпритульних  дітей»,  з  метою  сприяння  вирішення  питань  щодо
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування та осіб з їх числа,  які  потребують поліпшення житлових умов,
виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:
1.  Затвердити  положення  про  комісію  з  надання пропозицій  щодо

обсягів  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 та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх
числа ( Додаток 1).

2.  Затвердити  склад  комісії  про  надання пропозицій  щодо  обсягів
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  та  забезпечення  житлом
дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа



( Додаток 2).
3.  Рішення  виконавчого  комітету  від  31.07.2019  року  №  102  «Про

створення  комісії  з  питань  використання  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,  виплати  грошової  компенсації  та  забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх
числа» вважати таким, що втратило чинність.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М.

 Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ 
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.07.2020      

Про  поміщення в спеціалізований
заклад особи похилого віку

Відповідно  підпункту  2  пункту  «б»  статті  34,  статті  40,  пункту  1
статті 52, пункту 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  заслухавши  клопотання  заступника  сільського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  Северин  В.М.  щодо  заяви  гр.
-------------------------------------  яка  зареєстрована   за  адресою:
-----------------------------------------  Сумського  району  Сумської  області,  особи
похилого  віку,  яка  потребує  постійного  догляду  за  собою,  одинока  та
потребує  влаштування  в  спеціалізований  заклад,  з  метою захисту  прав  та
свобод  одиноких  громадян  похилого  віку,  забезпечення  їх  необхідними
умовами для проживання, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:

1. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради забезпечити здійснення передбачених законодавством заходів 
щодо влаштування гр. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Сумського району Сумської області до психоневрологічного інтернату. 

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М.

Сільський голова                                                 Сергій  САМОТОЙ

Оприлюднено 16.07.2020


