
 

У кр а їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 липня  2020 року                          № 1277 

 

Про затвердження протоколу від 24.07.2020 року 

№1 засідання місцевої комісії з формування та 

затвердження списку  дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування (віком 16-

18 років) та осіб з їх числа (віком 18-23 роки 

включно) для виплати грошової компенсації,   на 

які буде спрямовано у 2020 році субвенцію з 

державного  бюджету місцевим бюджетам 

 

Відповідно до Порядку та умов надання у 2020 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей  позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 15 листопада 2017 року №877 (із змінами), враховуючи 

рішення комісії  для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування 

у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні  роботи, придбання житла та приміщень  і визначення дітей, 

яким буде придбане житло або призначено грошову компенсацію (протокол  від 

24.07.2020 року №1), керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою захисту житлових прав осіб з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування та  призначення їм грошової компенсації, 

виконавчий комітет Бережанської міської ради, як орган опіки і піклування, 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити протокол від 24 липня 2020 року № 1   засідання місцевої 

комісії з формування та затвердження списку  дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування (віком 16-18 років) та осіб з їх числа (віком 18-23 роки 

включно) для виплати грошової компенсації,  на які буде спрямовано у 2020 році 

субвенцію з державного  бюджету місцевим бюджетам, що додається. 

2. Службі у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради  направити дане рішення та протокол для 

розгляду Тернопільською регіональною комісєю з розподілу 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. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бойко М.І.  

 

 

Міський  голова                                   Володимир МУЗИЧКА   
 


