
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 05 липня 2021 року                                                                               №  245                                    

                                                       смт Велика Димерка                                      

 

 
Про утворення місцевої комісії з використання 

субвенції з державного бюджету на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 

та приміщень для  розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа та затвердження Положення про комісію 

 

 

З метою здійснення заходів у сфері захисту прав дітей сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в питанні забезпечення 

житлом, відповідно до Порядку та умов надання 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, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 

травня 2021 року № 615 «Про деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки 

малих групових будинків», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради   

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Утворити місцеву комісію з використання субвенції з державного бюджету 

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
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підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити Положення про місцеву комісію з використання субвенції з 

державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення 

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

згідно з додатком 2. 

 

3. Рішення виконавчого комітету Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області від 31.05.2020 № 200 визнати таким, що 

втратило чинність. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови Куценка О.М. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                      Анатолій БОЧКАРЬОВ 
 

 


