
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 
 

 

від 15.08.2019_ 469рг __ 
                                    м.Покровськ 

 
 

 

Про затвердження Протоколу №1 від 14.08.2019 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, забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа при 

виконкомі міської ради 

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. № 877 «Про 

затвердження Порядку та умов надання у  2019 році 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 (зі змінами)», 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, забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа при виконкомі міської 

ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради від  

06.08.2019 №303, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,- 

 

 

1. Затвердити Протокол №1 від 14.08.2019 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, 

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

числа (додається). 

2. Це розпорядження затвердити на черговому засідання виконавчого комітету 

міської ради. 

 
 
 

 

Міський  голова                                                                                               Р. Требушкін 
 
 

 

 
 

 



 

АРКУШ   

погодження до розпорядження  

Покровського міського голови 

 
 

 

Про затвердження Протоколу №1 від 14.08.2019р. 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, 

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

числа при виконкомі міської ради 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:    Управління соціального захисту населення  

    Покровської міської ради Донецької області 

 

 

В.о. начальника управління 

соціального захисту населення      Т.Бєлкіна 

 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови      О.Олехнович    

 

В.о. керуючого справами           

виконкому ради       О.Олехнович    

 

В.о. начальника фінансового                                                         С. Тарасова 

управління міської ради 

 

Начальник  

юридичного відділу міської ради                 О.Смаль 

 

 

Начальник відділу з питань діловодства, 

контролю та роботи зі зверненнями 

громадян           Г.Борисова 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 


