
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 липня 2021 р.                                                                                       № 177 

 
Про затвердження рішення комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2021 році 

буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб 

з їх числа 

     
          Відповідно до статей 34, 40, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615 «Про Порядок та 

умови надання 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, підтримку малих групових будинків та  

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа», з метою формування пропозицій обсягу потреби субвенції за напрямами, 

передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених пунктом 5  Порядку та умов, 

виконавчий комітет Андрушівської міської ради 

 

В И Р І Ш У Є:  

                                                                                                     
1. Затвердити рішення комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2021 році 

буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа, яке оформлене протоколом (додається). 
 

2. Один примірник протоколу засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів, на 

які у 2021 році буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа надіслати Житомирській обласній держадміністрації. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Білецьку Г.І. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Галина БІЛЕЦЬКА 

 


