
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
________________                                                                                                            № ____ 

                                             м. Лиман 
 

Про затвердження Порядку 

використання бюджетних коштів 

для надання одноразової 

матеріальної допомоги на 

облаштування житла, придбаного за

рахунок субвенції з державного 

бюджету, для новостворених 

дитячих будинків сімейного типу 

 

На виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 

і 2021 роки» (зі змінами), затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 № 

7/58-2737, а саме розділу 3.17. «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» п.6 «Надання одноразової допомоги на облаштування 

новоствореного дитячого будинку сімейного типу, житло для якого придбано за 

рахунок субвенції державного бюджету», розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

15.01.2019 № 28/5-19 «Про використання у 2019 році коштів субвенцій з обласного 

бюджету місцевим бюджетам області» (зі змінами), враховуючи затверджені та 

погоджені з начальником служби у справах дітей Донецької облдержадміністрації 

«Напрямки надання одноразової допомоги у розмірі 50.0 тис.грн. на облаштування 

житла, придбаного за рахунок субвенції з держбюджету, для новостворених 

дитячих будинків сімей нового типу», керуючись статтями 27,28,32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Порядок використання бюджетних коштів для надання 

одноразової матеріальної допомоги на облаштування житла, придбаного за рахунок 

субвенції з державного бюджету, для новостворених дитячих будинків сімейного 

типу. 

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

заступника міського голови Гамаюнову Ю.М. 
 

Міський голова       П. Ф. Цимідан 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

міської ради 

___________ № _____ 

Порядок 

використання бюджетних коштів для надання одноразової матеріальної допомоги 

на облаштування житла, придбаного за рахунок субвенції з державного бюджету, 

для новостворених дитячих будинків сімейного типу 

1. Цей порядок визначає механізм використання бюджетних коштів, 

передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 

і 2021 роки» (зі змінами) (далі Програма) для надання одноразової матеріальної 

допомоги на облаштування житла, придбаного за рахунок субвенції з державного 

бюджету для новостворених дитячих будинків сімейного типу.  

Мета – забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячому 

будинку сімейного типу Мальченко З.М. та Мальченко Р.Е. шляхом облаштування 

будинку необхідними меблями та побутовою технікою. 

2. Джерелом формування бюджетних коштів є кошти субвенції з обласного 

бюджету у сумі – 50 тис.грн. 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є служба у справах дітей 

Лиманської міської ради. 

4. Службі у справах дітей Лиманської міської ради забезпечити цільове та 

ефективне використання бюджетних коштів у межах визначених бюджетних 

призначень. 

5. Використання коштів здійснюється за «Програмою економічного і 

соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та 

основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки» для придбання меблів та побутової 

техніки для дитячого будинку сімейного типу на суму 50 тисяч гривень відповідно 

до напрямків використання бюджетних коштів, наведених у додатку. 

6. Закупівля меблів та побутової техніки проводиться згідно з чинним 

законодавством. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Лиманської міської ради      Р.О. Малий 

 

Порядок використання бюджетних коштів для надання одноразової матеріальної 

допомоги на облаштування житла, придбаного за рахунок субвенції з державного 

бюджету для новостворених дитячих будинків сімейного типу підготовлено 

службою у справах дітей. 

Начальник служби у справах дітей    С.І. Голєв 

 

 

 



Додаток 

до Порядку 

 

Напрямки використання бюджетних коштів щодо надання одноразової допомоги 

на облаштування житла, придбаного за рахунок субвенції з держбюджету, для 

новостворених дитячих будинків сімей 

нового типу 

 

№ 

з/п 

Найменування предметів Кількість 

(одиниць) 

Орієнтовна ціна 

(грн.) 

Сума коштів 

(грн.) 

1. Холодильник 1 17700 17700 

2. Пральна машинка - автомат 1 9600 9600 

3. Гарнітур для спальної 

кімнати  

1 11150 11150 

4. Ліжко двохярусне 1 4940 4940 

5. Матрац 2 1920 3840 

6. Комод 1 2670 2670 

 Всього: 7 - 49900 

 

 
 
Начальник служби у справах дітей    С.І. Голєв 

 

 


