
                                                   
                                                  ПРОТОКОЛ №1
засідання комісії  з  питань  використання  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  

від 05.08.2019 р.
смт. Чупахівка 

Присутні: Маслюк М.М. – голова комісії
                 Батюк К. Ф.    – секретар комісії
                  Члени комісії: Хижняк С.В., Полуйко В.В., Діброва Л.О.,
                                            Бистрицька Г.Д.,Кузьменко Л.Г.                                      
                                               
                                              ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.   Про  розподіл  субвенції  з  державного  бюджету  для  придбання
соціального   житла  для осіб з  числа  дітей  -  сиріт  та  дітей  позбавлених
батьківського  піклування,  які  потребують  житла  та  перебувають  на  обліку
черги на соціальне житло.

СЛУХАЛИ :

1. Інформацію Маслюка М. М.,голови комісії - про повноваження  комісії
щодо прийняття рішення про  придбання соціального  житла для осіб з числа
дітей -  сиріт та  дітей позбавлених батьківського піклування,  які  потребують
житла та перебувають на обліку черги на соціальне житло.                        

Маслюк  М.  М.  наголосив, що соціальне житло, яке буде придбане для
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, буде
належати до житлового фонду соціального призначення відповідно до Закону
України « Про житловий фонд соціального призначення». Комісії  необхідно
розглянути  та  подати  пропозиції  щодо  виділення  субвенції  з  державного
бюджету відповідно до затвердженої Постанови КМУ № 877 від 15.11.2017 р.
«Про  затвердження  порядку  та  умов  надання  у  2017  році субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  будівництво/капітальний
ремонт/реконструкцію  малих  групових  будинків,  будинків  підтриманого
проживання,  будівництво/придбання  житла  для  дитячих  будинків  сімейного
типу,  соціального  житла  для  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації».

2. Інформацію Бистрицької Г. Д.,завідувача відділу соціальних служб для
сім'ї,  дітей  та  молоді  Чупахівської  селищної  ради про  те,  що  станом  на
01.08.2019 року на квартирному обліку по Чупахівській ОТГ перебуває 8 осіб,



які  потребують  поліпшення  житлових  умов  з  числа  дітей  -  сиріт,  дітей,
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Бистрицька  Г.Д.  запропонувала  забезпечити  соціальним житлом перших
трьох осіб,  які  стоять  на квартирному обліку,  а  саме:  Трищенка Олександра
Сергійовича,13.03.1997  р.н.;  Гопка  Сергія  Миколайовича,13.09.1998  р.н.;
Богомол Юлію Станіславівну,13.12.1998 р.н.

ВИРІШИЛИ: рішення по даному питанню додається

ГОЛОСУВАННЯ: за – 7
                                 проти – 0
                                 утримались - 0

Голова комісії                                                          М.Маслюк                    

          Заступник голови комісії                                      Г.Бистрицька

        

         Секретар комісії                                                      К.Батюк    

Члени комісії :                                                         С.Хижняк
                    
                                                                                    В.Полуйко

                                                                                    Л. Діброва

                                                                                    Л.Кузьменко

    


