
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  16.07.2021 № 156  

с. Руська Поляна 

 

Про затвердження протоколу місцевої  

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,  

та забезпечення житлом дітей-сиріт,  

дітей, позбавлених батьківського  

піклування та осіб з їх числа 

  

Розглянувши протокол засідання місцевої 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 та дітей позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа від 15.07.2021 р. №1, керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  постановою Кабінету Міністрів України 

від 01 червня 2020 р. № 515 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 15 листопада 2017 р. № 877», Положенням про місцеву комісію з 

формування пропозицій стосовно спрямування коштів 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 та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, затвердженого  рішенням виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради від 29.06.2021 р. №150, виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протокол засідання місцевої комісії з питань формування 

пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у 2021 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 та дітей позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа від 15.07.2021 р. №1 (додається). 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

соціального захисту населення Вебер М. В. та начальника Служби у справах дітей 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Туманову О. В. 

 

         Сільський голова                                                  О. Г. Гриценко 

 


