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Присутнi

Позняк Володимир * голова KoMtctt

Iваник Антон - заст).пник голови KoMicii
Василець Наталiя - секретар KoMicii

!онченко Сергiй
Коротич Юлiя
KoTKiHa Тетяна
Смага Iрина

Порядок денний

1. слrгХдЛИ: секретаря KoMicii Наталiю Василець , яка догrовiла гrро результати
проведеноi роботи з iнформування дитини про мояtливiсть отримання ними

житла.
Д саме, вiдповiдНо до здiЙсненогО обласною KoMiciero розполiлу субвенцii

з мiсцевого бюджету на проектнi, булiвельно-ремонтнi роботи, придбання

житла та примiщень дJIя розвитку оiмейних та iнших форм виховання,

наближених до сiмейних, забезпечення }Itитлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених

батькiвського пiклування, осiб з iх числа за рахунок вiдповiдноi субвенцii з

Члени KoMicii:
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державного бюджету на 2020 piK мiж мiсцевими бюджетами Луганськоi областi
(протокол засiдання KoMicii вiд 06.10.2020 ЛЬ 4) KpeMiHcbKoMy району було
видiлено грошову компенсацiю за належнi длrI отримання житловi примiщення
для дiтей з метою придбання }китла у розмiрi 385 361,00 грн. на одну особу з

числа дiтей-сирiт, - Вi   р.н., яка на даний
час проживас за адресою: вул. 

На виконаннrI вимог пункту 15 Порядку та умов надання у 2020 рочi
субвенuiI з державного бюджету мiсцевим бюджетам на пpoeKTHi, булiвельно-
peMoHTHi роботи, придбання }китла та примiщень для розвитку сiмейних та
iнших форпл вихованнrI, наближених до сiмейних, та забезпgчення }китлом

дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвсъкого пiклування, осiб з ix числа,
затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 15.Ш,2аY7 JФ 877 (у

редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01.0б.2020 Nb 515),

управлiнням соцiального захисту населення райдержалмiнiстрачii протягом
трьох робочих днiв з дати отримання копii рiшення регiональноi KoMicii
(рiшення надiйшло до органу соцiалъного захисту населеннrI електронноЮ
поштою 09 жовтня 2а20 року) - 15 жовтня 2а20 року Вi було
надiслано рекомендованим листом повiдомлення про мояшивiсть призначення
грошовоi компенсацii iз зазначеннrIм адреси управлiння соцiального захисту
населення райдержадмiнiстрацii, iнших контактних даних державного органу та
строку звернення, а самq до 13 листопада2а20 року.

03 листопада 2а20 року  В звернулася до управлiння
соцiального захисту населення Кремiнсъкоi райдержадмiнiстрачii iз
вiдповiдною заJIвою про виплату комrтенсацii для отримання }китла за paxi.Hoк
субвенчii.

,.Що заяви були додано копiю розшоряджен}ш голови KpeMiHcbKoi районноi
державноi адмiнiстрачii вiд 26.02.2014 NЬ l0б к
Вi р.н.,  та копiю
довiдки про взяття на облiк внутрiшнъо перемiщеноi особи вiд 31.10.2016
Ns 

ВИСТУПИЛИ: застуIlник голови KoMicii Антон Iваник, який запропонував
затвердити список дiтей для виIrпати грошовоi компенсацii iз визначенняМ
окремо щодо кожноi дитини обсягу TaKoi комгtенсацii у новiй редакцii З

урахуванням В

ВИРIШИЛИ: затвердити список дiтей-сирiт, дiтей, шозбавлених батькiвсъкого
пiклування, осiб з ix числа, якi гrеребувають на квартирному облiку у
KpeMiHcbKoMy районi, для виплати грошовоi, компенсацii у новiй редакцiТ У
кiлъкостi шести осiб на загаlrьну суму 2З|21б6,00 грн. (список додаеться До
протоколу).

2. СЛУХАЛИ: секретаря KoMicii Наталiю Василецъ, яка повiдомила членам
koMioii, що до управлiння соцiального захисту населення вiд виконав'{ого
KoMiTeTy Кремiнськоi MicbKoi ради надiйшла iнформацiя, що вiдповiдно ДО

 

 

 

 

 

 

 

 

       



3

рiшення виконавчого KoMiTeTy Кремiнсъкоi MicbKoi ради вiд29.10.2020 N9 249

Г  р.н., поновлено на квартирному облiку
осiб, що потребують полiпшенЕя житлових }мов за датою прийнятгя рiшенНя
про гIостановку на квартирний облiк (рiшення виконавчого KoMiTeTy

KpeMiHcbKoi MicbKoi ради вiд 02.08.2011 NЪ 271).

ВИСТУПИЛИ: член KoMicii Юлiя Коротич, яка зашропонувzLла у зв'язку З

поновленням ГI на квартирнiй черзi клопотати перед кОмiСiеЮ З

розподiлу коштiв субвенцii з державного бюджету мiсцевим бЮДжеТаМ На

проекгнi, булiвельно-ремонтнi роботи, гrридбання житла та примiщень для

розвиткУ сiмейних та iнших фор, виховання, наближених до сiмейних,
забезпечення житлом дiтей-оирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування,

осiб з ix числа при обласнiй державнiй адмiнiстрацii шrодо першочергового
видiлення субвенцii KpeMiHcbKoMy району у розмiрi 385 361,00 грн. у разi
здiйснення подzlльшого lтерерозподiлу субвенцii у 2020 роцi.

ВИРIШИЛИ: кJIопотати перед комiсiею з розrrодiлу коштiв субвенцii З

державногО бюдrкетУ мiсцевиМ бюджетаМ на проекгнi, будiвельно-ремонтнi

роботи, придбання житла та гrримiщенъ для розвитку сiмейних та iНШИХ фОР'
вихованн я, наблия{ених до сiмейних, забезпечення }китлом дiтей-сирiт, дiтей,
позбавлених батЬкiвсъкогО пiклуваНня, осiб з ix числа ттри обласнiй державнiй
адмiнiстрацii у зв'язку з поновленЕям  Г{ на квартирнiЙ ЧеРЗi

осiб, що потребуютъ полiпшення житлових умов за датою прийняття рiшення
прО постановкУ на квартирний облiк (рiшення виконавчого KoMiTeTy

Кремiнсъкоi MiobKoi ради вiд 02,08.201l Jф 27|) щодо першочерговоГО

видiленrrя субвенцii KpeMiHcbKoMy району у розмiрi 385 361,00 грн. у разi
здiйснення подальшого перерозподiлу субвенцii у 2020 роцi.

голова koMicii Володимир ПоЗНЯК

Заступник голови KoMicii АНТОН IВАНИК

Секретар комiсiI Наталiя ВАСИЛЕЦЬ

члени koMicii

Сергiй ДОНЧЕНКО

Юлiя коРоТИЧ

Тетяна KOTKIHA

Iрина СМАГА


