
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

  РІШЕННЯ 
 

14 липня 2021 року           №  94 
 

Про затвердження протоколу комісії з визначення  

напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію  

з державного бюджету місцевому бюджету на проектні,  

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 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 28, 30, 34, 40, 59, 63 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік» від 15 грудня 2020 року № 1082-IX, Порядку та 

умов 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, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 № 615,  

виконавчий комітет Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  

 

ВИРІШИВ:  
 

1. Затвердити протокол від 14.07.2021 року № 1 комісії з визначення напрямів та 

об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 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 (додається). 

2. Службі у справах дітей Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (СТУПАК Ірина) до 18.07.2021 року надати один примірник протоколу від 

14.07.2021 року № 1 комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано 

субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла 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 до Одеської обласної 

державної адміністрації на розгляд обласної комісії. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з  

 питань діяльності виконавчих органів.  

 

 

 Сільський голова                              Наталія ТОДОРОВА      


