
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 “ ____”  ____________ 2019 року                              м. Шепетівка                                    №  _____  

 

Про затвердження рішення комісії з 

питань формування пропозицій 

щодо потреби у 2019 році коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевому бюджету 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, а також визначення дітей та 

осіб з їх числа, яким буде придбано 

житло або призначено грошову 

компенсацію 

 

Відповідно до пункту 8 Порядку та умов надання у 2019 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, осіб з їх числа (далі Порядок), затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року №877 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року №616)  та керуючись ст. 

ст. 30, 34, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет 

Шепетівської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити рішення  комісії з питань формування пропозицій щодо потреби у 2019 

році коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 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, а також визначення дітей та осіб з 

їх числа, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію  

про надання грошової компенсації за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету міському бюджету для придбання житла Свєшнікову Ярославу 

Володимировичу,  як особі з числа дітей позбавлених батьківського піклування,  в 

сумі 340 тис. грн. (протокол №2 від 07 жовтня 2019 р. додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Стасюк Н.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                         М. Полодюк  

 

 

 

 


