
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 13 липня  2021 року                                                                              № 115

с. Дмитрівка

Про сільську комісію з питань 

формування пропозицій щодо 

потреби у 2021 році коштів 

субвенції

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України  

від 26 травня 2021 року № 615  «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки 

малих групових будинків» виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради 

вирішив:

1. Утворити сільську комісію з питань формування пропозицій щодо потреби  

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  (далі – Комісія).
2. Затвердити:

1) склад Комісії  згідно з додатком;
2) Положення про Комісію (додається).

3.  Визначити відділ у справах дітей апарату Дмитрівської сільської ради 

відповідальним за формування сільського списку дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у порядку черговості 
відповідно до дати включення у списки громадян, які користуються правом 

позачергового отримання жилих приміщень; за часом взяття на соціальний 

квартирний облік у разі надання соціального житла та віком: від 16 до 23 років, 
від 23 до 35 років, старші 35 років, та надання їх  Комісії та Регіональній 

комісії.
4.  Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Дмитрівської 
сільської ради  організувати забезпечення соціального супроводу осіб до 23 

років, яким призначено грошову компенсацію на придбання житла, зокрема 

надання допомоги у відкритті рахунка із спеціальним режимом використання, 
надання соціальної послуги консультування щодо вибору житла, оформлення 



права власності на нього та інших заходів, спрямованих на забезпечення права 

особи на житло. 
5. Фінансовому відділу Дмитрівської сільської ради  забезпечити 

формування в установленому порядку показників сільського бюджету.
6. Секретареві Дмитрівської сільської ради Камінській Л.В, начальнику 

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 

цивільного захисту апарату Дмитрівської сільської ради Бабіч Т.М.  
забезпечити організацію діяльності Комісії та на підставі її пропозицій по 

розподілу коштів субвенції готувати відповідні проєкти рішень виконавчого 

комітету.
7. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Дмитрівської сільської ради від 24 липня 2020 року № 64 «Про сільську 

комісію з питань формування пропозицій щодо потреби у 2020 році коштів 

субвенції".

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

Дмитрівської сільської ради  Камінську Л.В.

Дмитрівський сільський голова                                  Наталія СТИРКУЛЬ


