
 

 

 

 

ПРОЕКТ №2305                                                                   
 

  У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від "____     " ________ 2018 року                    № _____ 

т 17.01.15 

Про спрямування коштів 

   

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 26, 54,          

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

Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 «Про 

затвердження Порядку та умов надання у 2018 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, осіб з їх числа», рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 

грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1739 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 

2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік», Міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Управлінню з питань захисту прав дітей Міської ради                      

міста Кропивницького спрямувати кошти на придбання однокімнатних 

квартир у власність осіб з числа дітей-сиріт, за адресами та вартістю,  які 

визначені Комісією з питань прийняття рішень щодо визначення напрямів та 

об’єктів, на які буде спрямовано у 2018 році субвенцію з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, 

Кіровоградської обласної державної адміністрації.  

2. Начальнику управління з питань захисту прав дітей Міської ради 

міста Кропивницького Тимоховській Тетяні Миколаївні, під час оформлення 

договору купівлі-продажу житла для осіб з числа дітей-сиріт,  звернути дане 

рішення до нотаріуса для  накладення заборони на його продаж протягом 

десяти років.                       

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського  голови  з  питань діяльності  виконавчих  органів ради  Дзюбу Н.Є. 

 

Міський голова                                                                                      А. Райкович   

 
Муравська 24 99 82  


