
Проєкт №4459  

        
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «_____» ____________ 20__ року              № ____ 

 

Про надання повноважень   
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 52, 26, 54, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 515) «Про 

затвердження Порядку та умов надання у 2020 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», на підставі 

рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького               

від 24 липня 2020 року № 317 «Про утворення комісії», рішення                

Міської ради міста Кропивницького від 18 серпня 2020 року № 3309 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                      

від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на   

2020 рік» (код бюджету 11201100000)» Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Уповноважити управління з питань захисту прав дітей Міської 

ради міста Кропивницького, в особі начальника управління з питань 

захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького Тимоховської 

Тетяни Миколаївни на придбання у власність територіальної громади 

міста Кропивницького об’єкту нерухомого майна для забезпечення 

функціонування дитячого будинку сімейного типу за адресою та вартістю, 

які погоджені рішенням комісії з питань формування пропозицій щодо 

потреби та спрямування у 2020 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.  

 

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ  
 

Оксана Муравська 35 83 33 


