
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А
Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь К А  О БЛ АС Т Ь  

В И КО Н А ВЧ И Й  КО М І Т Е Т

РІШЕННЯ
від 16.07.2021 р.  № 208                                                                       
Про затвердження протоколу від
16 липня 2021 року № 1 засідання комісії  
для формування пропозицій щодо потреби 
у 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, 
підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа

         Відповідно до Порядку та умов надання 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, підтримку малих групових будинків, та забезпечення житлом дітей-
сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа,
затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р.
№  615  «Деякі  питання  забезпечення  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових
будинків»,  на  виконання  листа  голови  обласної  державної  адміністрації
від  24  червня  2021  року  №  02-5182/08  ,,Про  надання  пропозицій  щодо
розподілу обсягу субвенції”, з метою забезпечення житлових і майнових прав
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа:

ВИРІШИВ:

1. Затвердити протокол від 16 липня 2021 року № 1 засідання комісії для
формування  пропозицій  щодо  потреби  у  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, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,  яким буде
придбано житло або призначено грошову компенсацію, що додається.
  2. Службі у справах дітей міської ради надати копію протоколу Тернопільській
обласній державній адміністрації.



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Качку А.Я.
        
Збаразький міський голова                                          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
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