
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ   

 

від  _22.08.2019 _№_322___ 
                 м. Покровськ 
 
 

Про затвердження Протоколу №1 від 14.08.2019 комісії з питань формування пропозицій 

стосовно потреби щодо  спрямування 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 при виконкомі міської ради 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. № 877 «Про 

затвердження 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, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (зі змінами)», 

Положення про комісію з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо  

спрямування 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 при виконкомі міської ради, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради від 06.08.2019 №303, керуючись 

статтями 34, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити Протокол №1 від 14.08.2019 засідання комісії з питань формування 

пропозицій стосовно потреби щодо  спрямування 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 (додається). 

2. Затвердити розпорядження міського голови від 15.08.2019 № 469 рг «Про 

затвердження Протоколу №1 від 14.08.2019 засідання комісії з питань формування пропозицій 

стосовно потреби щодо  спрямування 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 при виконкомі міської ради» . 

 

 Міський голова                                    Р. Требушкін 


