
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ 

_______________                                                                                        №_______ 

м. Лиман 

 

Про затвердження протоколів 

засідань комісії Лиманської міської 

об’єднаної територіальної громади 

щодо спрямування субвенції з 

державного бюджету 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 

 

 Розглянувши протоколи засідань комісії Лиманської міської об’єднаної 

територіальної громади щодо спрямування субвенції з державного бюджету 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 на виконання 

Постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року № 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), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 

військово-цивільної адміністрації від 13.08.2019 №854/5-19 “Про утворення обласної 

комісії з прийняття рішень про розподілу у 2019 році коштів 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 та затвердження положення про неї», відповідно до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2019 року № 360 «Про 

затвердження Положення про комісію Лиманської міської об’єднаної територіальної 

громади щодо спрямування субвенції з державного бюджету 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», керуючись  ст.ст. 30, 

40,52,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протоколи засідань комісії Лиманської міської об’єднаної 

територіальної громади щодо спрямування субвенції з державного бюджету 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: 

№1 від 22.08.2019 р. (додається) 

№2 від 28.08.2019 р (додається 

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Гамаюнову Ю.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                          П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
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Про затвердження протоколів 

засідань комісії Лиманської міської 
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виховання, наближених до сімейних, 
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У З Г О Д Ж Е Н О: 

 

Заступник міського голови       Ю.М. Гамаюнова 

 

Служба у справах дітей       С.І. Голєв 

 

Юридичний відділ       І.О. Шуляченко 

 

Відділ організаційної роботи 
та внутрішньої політики      Л.В. Івченко 
 
 

Загальний відділ        О.В. Донцова 

 


