
У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 109

«14» липня 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про затвердження протоколу комісії з питань формування пропозицій
стосовно потреби щодо спрямування 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, та осіб з їх числа

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт
та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  «Про  Державний  бюджет
України на 2021 рік», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01
червня  2020  р.  №  515  «Про  внесення  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 15 листопада 2017 р. № 877», відповідно до положення про комісію з
питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування 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, затвердженого рішенням
виконавчого  комітету  Лука-Мелешківської  сільської  ради  від  14.07.2021  року,
розглянувши  пропозиції  комісії  від  14.07.2021  року  №  1,  з  метою  захисту
інтересів  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  та  осіб  з  їх
числа, виконавчий комітет сільської ради 

ВИРІШИВ:

          1.  Затвердити  протокол  №  1  засідання  комісії   з  питань  формування
пропозицій стосовно потреби щодо спрямування 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, та осіб з їх числа від 18 червня 2021 року (додається).

2.  Начальнику  Служби  у  справах  дітей  направити  департаменту
соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації
копію  протоколу  №  1  від  14.07.2021  року  засідання  комісії  з  формування
пропозицій  стосовно  потреби  у  спрямуванні  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,  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа з додатком та рішенням виконавчого комітету Лука-
Мелешківської  сільської  ради про затвердження протоколу № 1 від  14.07.2021
року.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондарчук Е.О..

Сільський голова                                            Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№  109 від 14.07.2021 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Лука-
Мелешківської сільської 
ради
 ____________________________

від 14.07.2021 року 

ПРОТОКОЛ № 1
засідання місцевої комісії з питань формування пропозицій стосовно

потреби у спрямуванні субвенції з державного бюджету місцевому
бюджету 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

с. Лука-Мелешківська                                                                             «14» липня 2021 року

Голова місцевої комісії: Августович Б.І.
Секретар місцевої комісії: Шмігленко С.І.

Присутні:  
- Августович Богдани Іванович, голова комісії
- Зюзюкіна Ольга Олександрівна, заступник комісії
- Шмігленко Сергій Іванович, секретар комісії
- Бондарчук Емілія Олексіївна, член комісії
- Бондар Вадим Михайлович, член комісії
- Вольська Олена Василівна, член комісії
- Маціпура Лариса Петрівна, член комісії
- Проценко Дмитро Леонідович, член комісії
- Сорокаліта Дмитро Олексійович, член комісії
- Шеванюк Оксана Володимирівна, член комісії
- Шило Віталіна Миколаївна, член комісії

Відсутні:
- Мельник Надія Борисівна, член комісії

Порядок денний:
1. Щодо  формування  потреби  в  субвенції  за  напрямками
передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5
«Порядку та умов надання субвенції  з державного бюджету місцевим
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