
 
 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ   ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від 31.07.2019  № 188   

м. Перещепине  

 

Про затвердження Положення про комісію 

Перещепинської міської ради щодо спрямування  

субвенції у 2019 році з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи,  

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних 

та інших форм виховання, наближених до сімейних,  

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа та виплату грошової  

компенсації за належні для отримання житлові приміщення 

 

 Відповідно до Закону України ««Про місцеве самоврядування в Україні», 

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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.06.2019 №616 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 15 листопада 2017 р. №877», виконавчий комітет 

Перещепинської міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В  : 

 

 1. Затвердити Положення про комісію Перещепинської міської ради щодо 

спрямування субвенції у 2019 році з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа та виплату грошової компенсації за належні для отримання 

житлові приміщення (додається). 
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 2. Створити комісію щодо спрямування субвенції у 2019 році 

з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та виплату грошової 

компенсації за належні для отримання житлові приміщення (додається). 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань міжнародного співробітництва, інформаційної 

політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, 

материнства та дитинства,  з питань освіти, науки, культури, мови, прав 

національних меншин (МЕЛЬНИК Л.Й.). 

  

 

 

 

 

   

В.о. міського голови       М.Г. КОПИТЬКО 
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