
укрАiнА
чЕ р нIг IB сък д р дй онн ijцБр ждвн д ддмIнI с тр дцIя

чЕрнIгrвськоi оБлАстI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

в\д /iЪфrlr4s20|9 року
/

м. Чернiгiв Ng J3У

Про затв.рдт.:""
рiшення Koмrcrr

ВiдповiдноДостатей6,39,41ЗаконУУкраiнипПfомiсцевiдержавнi
адмiнiстрацii>>, порядку та у*о" "uдч"""_*_р,п 

рочi субвенцii з державного

бюджету мiсцевим бюджетам на проектнi, булiвелъно-ремонтнi роботи,

придбання житла та примiщенъ дJUI розвитку сiмей та iнших форм виховання,

наближенеu< до ci*.rub, забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених

батъкiвського пiклування, осiб з iх числа, затвердженого постановою кабiнету

MiHicTpiB украiни вiд 15 листопада 2,0t'7 р. llЪВzz (В РеДаКrДii ПОСТаНОВИ

кабiнеry мi"iйi; йiuт"" вiд26червня 2о:l9 р. Nч616),

зобо'в'язую:

1. затвердити рiшення KoMicii з питань спрямуван":rл_?::9 РОui СУбВеНЦiТ

з державного бюджету на ;;;*, булiвельно_ремонтнi роботи, , 
Еове

будiвничтво придбання житла .tu 
"р"*iщенъ 

для розвитку сiмейних та 1нших

форм виховання, наближених до сiмейних,_та придбання соцiального житла,

житла для дtтей сирiт, дiтей, *.оl"rЪ""- Ъч-'ur.i".ъкого пiклування, осiб з ix

числа, що перебувають на обпiку ,p:Y:ff:, якi потребуютъ полiгrшення

житлових умов або призначення iм грошовоi компенсацii дJUI придбання житла

ii;;r;-"n:,br вiд 15Ъергrня 201'9 року), що додаетъся,

2. Контролъ за виконанням розlrорядження _1Ij::: на заступника

голови районноi державноi uд*йЬuцiТ, "iд"о 
з розподiлом обов'язкiв,

Голова t BiKTop КОРЖ



протокол }lb 1

засiдання sgryr_iqЦ. з питань спрямуван_ня у 20|9 роцi субвенцii з державного
бюджету на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, нове будiвництво
придбання житла та примiщень для розвитку сiмеЙних та iнших фор,
Виховання, наближених до сiмейних, та придбання соцiального житла, житла
Для дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ix числа,
ЩО Перебувають на облiку громадян, якi потребують полiпшеннrl житлових
yМoBaбoцpизнaченЦяiмгpoшoвoiкoмпенсaцiiДJUIПpиДбaнняжиTлa

15 серпня 20119 року м. Чернiгiв

заступник голови

районноi державноi адмiнiстрацiТ
Засryпник голови KoMicii - начальник служби
у dпрifвах Дitей 

*

районноТ державноi адмiнiстрацiТ

Курданов А.Л.

Усик А.С.
Секретар KoMicii - начЕLльник вiддiлу
персонiфiкованого облiку |ромадян,
якi мають право на пiльги управлiння соцiального
захисту населеннrI ЧqрнiгiвськоТ раЙдержадмiнiстрацii Кравченко Т.О.
Присутнi''на засiданнi члени KoMicii:
,Щемченко О. О. - заЬтупник начальника вiддiлу освiти, сiм'i, молодi та спорту
районноi державноi адмiнiстрацii;
ЗаРецька Г.В. - головний спецiалiст сектору з питань мiстобудування,
аРХiТектУри Та житлово-комун€tльного господарства районноi державноi
адмiнiстрацiТ;
Кудлай З.В. - директор Чернiгiвсъкого районного центру соцiальних служб
для ciM'T, дiтей та молодi районноi державноТ адмiнiстрацiТ;
ЛУгова В.М. - начальник управлiння соцiального захисту населення районноi
державноi адмiнiстрацiТ;
Молибога О.М. - головний спецiалiст служби у справах дiтей районноi
державноi адмiнiстрацii;
Потапенко Л. I. - начzulьник фiнансового управлiння районноi державноi
адмiнiстрацii; .';

Шара Т.П. - заступник керiвника апарату - начаJIьник юридичного вiддiлу, по
роботi з персон€tлом та зВерненнями громадян районноi державноi
адмiнiстрацiТ;
TiToB О.М. - начапьник вiддiлу економiчного розвитку, адмiнiстративних
послуг та державноi реестрацiТ районноТ державноi адмiнiстрацii.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

мiсцевим бюджетам на забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених



батькiвського пiклування, осiб з iх число, що перебувають на облiку громадян,
якi потребують полiпшення житлових умов.
Слухали: началъника служби у справах дiтей Усика А.С., який доповiв

наступне.
Вiдповiдно до iнформацiй, наданих сiльськими селищними радами, що

не об'едналися в об'еднанi територiа_гrьнi громади, на облiку Iромадян, якi
потребуютъ полiпшеннll житлових умов перебувають 2 особи з числа дiтей-
сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, пiсля досягнення ними
шiстнадцяти poKiB до досягненнrI ними 23 poKiB.

обсяry необхiдних коштiв вiдповiдно до формули, визначеноi п. 22 постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи <<Про затвердження Порядку та умов наданнrI у
20|9 роцi субвенцii з державного бюджету мiсцевим бюджетам на проектнi,
будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку
сiмейних та iнших фор, виховання, наближених до сiмейних, забезпеченнrI
житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ik
число> вiд 15 листопада 2аП року J\b 877 (в редакцii постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 26 червня 20|9 року J\Ъ 61б), opieHToBнa сума скJIала
735568 грн.
Вирiшили: потреба коштiв для придбання житла або виплату грошовоi
компенсацii для забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, осiб з ik числ&, що перебувають на облiку громадян,
якi потребують полiпшення житлових умов, становитъ7З5568 грн. для2 осiб.

За це рiшення проголосув€tли:

За- 11

Проти - 0
Утрималися - 0

У пiдтвердження факту перебування на квартирному облiку в Комiсiю
наданi копii рiшень органiв мiсцевого самоврядуваннrI про взяття _

громадян, якi потребуютъ полiпшення житлових умов
Провiвши розрахунок граничноi BapTocTi придбання житла для

голова koMicii
Заступник голови KoMicii
Секретар KoMicii
Члени KoMicii:

Курданов А.Л.
Усик А.С.
Кравченко Т.О.

,Щемченко О.О.
Зарецька Г.В.
Кудлай З.В.
Лугова В.М.

Молибога о.М.
Потапенко Л.I.
TiToB о.М.

на облiк

:дiтей та

Шара Т.П.


