
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ  №  72

.07.2020 року                                                                            с. Миколаївка

Про затвердження протоколу комісії  з  питань 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  сі-
мейних та забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батькі-
вського піклування та осіб з їх числа

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», Постановою Кабінету Міністрів України № 877 від 15 листопада 2017
року,  із  змінами в  редакції  постанови  Кабінету  Міністрів  України від  01
червня 2020 р. № 515 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 ро-
ці  субвенції  з  державного бюджету  місцевим бюджетам на  проектні,  буді-
вельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку  сі-
мейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх чи-
сла», Положенням про комісію з питань формування пропозицій щодо потре-
би в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, буді-
вельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку  сі-
мейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення жи-
тлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
затвердженим  рішенням виконавчого комітету Миколаївської сільської ради
від 20.07.2020 року № 70, розглянувши протокол комісії з питань формування
пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та примі-
щень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сі-
мейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа від 21.07.2020 № 1, виконавчий комітет сільської
ради 

вирішив:

1. Затвердити протокол комісії з питань формування пропозицій щодо потре-
би в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, буді-
вельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку  сі-
мейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх



числа від 21.07.2020 року № 1 (додається).
2.  Місцевій  комісії  з  питань  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 та забезпечення житлом ді-
тей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування  та  осіб  з  їх  числа
направити дане рішення до Сумської обласної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М.

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 23.07.2020
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