
 

 

 

 
ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 14.09.2021 р. № 113 

 

Про визначення напряму щодо  

спрямування субвенції з державного  

бюджету місцевим бюджетам. 

 
 

 Керуючись статтею 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,  

статтею 25 Закону України «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 травня 2021 р. № 615 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів № 893 від 20.08.2021) «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», 

Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615, Рішенням виконавчого 

комітету Заводської міської ради від 12 серпня 2021 р. № 88 «Про утворення комісії з 

розгляду питань щодо забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків, затвердження 

персонального складу комісії та Положення», Рішенням комісії з розгляду питань щодо 

забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

житлом та підтримки малих групових будинків від 07 вересня 2021 року № 1. 
 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Визначити спрямування субвенції з державного бюджету місцевому 

бюджету за напрямом виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

 2. Затвердити протокол комісії з розгляду питань щодо забезпечення дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих 

групових будинків від 13 вересня 2021 року № 1. 

 3. Уповноважити начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Заводської 

міської ради, заступника голови комісії  Овчаренко Т.М. для подання одного примірника 

протоколу комісії з розгляду питань щодо забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків від 

07 вересня 2021 року № 1 до Полтавської обласної державної адміністрації. 

 



 4. Організаційне виконання  рішення покласти на службу у справах дітей виконавчого 

комітету Заводської міської ради (Овчаренко Т.М.). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову         

Сидоренка В.В. 

        

 

 
 

       Міський голова                                                                    Віталій СИДОРЕНКО 
 

 

 


