
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 27 жовтня   2020 року                            №  564

Про затвердження рішення

Керуючись  статтями  141,  146  Конституції  України,  підпунктом  6
пункту  “б” статті 30 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  проєктні,  будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа”,  рішенням  Виконавчого  комітету
Міської  ради  міста  Кропивницького  від  24  липня  2020  року  №  317
“Про  утворення  комісії”,  Виконавчий  комітет  Міської  ради  міста
Кропивницького

В И Р І Ш И В:

Затвердити рішення комісії з питань формування пропозицій щодо потреби
та  спрямування  у  2020  році  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  проєктні,  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,  оформлене протоколом від 12 жовтня 2020 року
№ 3, що додається.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Оксана Муравська  35 83 33



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
27 жовтня  2020 року   № 564

  ПРОТОКОЛ № 3
засідання  комісії з питань формування пропозицій щодо потреби та
спрямування у 2020 році субвенції з державного  бюджету місцевим

бюджетам на проєктні, 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 

м. Кропивницький                                                                    12 жовтня  2020 року

Присутні: Краснокутський  О.В.,  Тимоховська  Т.М.,  Демішонкова  І.В.,
Муравська О.В.,  Нагорна Т.Д., Навроцька І.Г.,  Пількін В.А.,  Прокопова Т.В.,
Шишко О.М.     

Відсутні: Дзюба  Н.Є.,  Бойко  С.В.,  Безродна  С.П.,  Волошина  А.В.,
Ганжук О.М.,  Настояща А.С.,  Сліпченко А.К., Солошенко Ю.О.

Запрошені:   Французан М.В.
   
Порядок денний:
       
          1.  Про виключення зі списку осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського   піклування,  для  виплати грошової компенсації за  належні  для
отримання   житлові   приміщення   з    метою      придбання   житла      Д***** 
М****  В****, *****  р.н.                                                                                           

2.  Про   поновлення    документів    С*******     С********     М*******,
****  р.н.
                         
1. СЛУХАЛИ:

начальника відділу ведення обліку житла Пількіна В.А., який повідомив,
що  відповідно  до  рішення  Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста
Кропивницького  від  22  вересня  2020  року  №  463,  Д****  М****
В*****,  ******  р.н.,  знято  з  квартирного  обліку  у  зв'язку з
поліпшенням житлових умов.

ВИРІШИЛИ:                                                                                                               
Виключити зі  списку  осіб  з  числа  дітей-сиріт,   дітей,   позбавлених

батьківського   піклування,  для  виплати  грошової   компенсації    за  належні
для   отримання   житлові  приміщення   з    метою   придбання   житла  Д*****



2

М****  В******,  *****  р.н.,  та   направити   копію  вищезазначеного
рішення   Виконавчого   комітету   Міської   ради   міста   Кропивницького
секретарю  регіональної  комісії  з  питань  формування  пропозицій  щодо
розподілу  у  2020   році  коштів  субвенції  з  державного  бюджету   місцевим
бюджетам  на   проєктні,  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.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 9 , проти - 0, утримались - 0.   

2. СЛУХАЛИ:
 начальника відділу ведення обліку житла Пількіна В.А., який повідомив,

що  станом  на  12  жовтня  2020  року  у  С*****С******  М******,
*****  р.н.,  документи  поновлені,  зареєстоване  місце  проживання  за
адресою: м. Кропивницький, вул. *****, *****.

ВИРІШИЛИ:  

Взяти до відома інформацію начальника відділу ведення обліку житла
Пількіна В.А.                                                                                                               

Управлінню соціального захисту населення Фортечної районної у місті
Кропивницькому  ради  опрацювати  документи  С******  С******
М*****, ******р.н.

ГОЛОСУВАЛИ: за -  9 , проти - 0, утримались - 0.  

Члени комісії: 

1. Тимоховська Т.М.
2. Демішонкова І.В.
3. Нагорна Т.Д.
4. Навроцька І.Г. 
5. Пількін В.А.
6.Прокопова Т.В.
7. Шишко О.М.   

Перший заступник 
голови комісії                       ________________         Олег Краснокутський

Секретар комісії                   ________________        Оксана Муравська            


