
 

 

 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

  

             м. Мукачево        № ____ 

 

 

 Про затвердження протоколу засідання місцевої комісії для формування 

пропозицій щодо потреби надання у 2020 році 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, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

 

 

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, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України 15 листопада 2017 року № 877 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. № 515), 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 

07.07.2020 р. № 351 „Про комісію з прийняття рішення щодо розподілу між 

бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами 

об’єднаних територіальних громад у 2020 році коштів 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”, керуючись ст. 40, ч. 1  

ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Протокол № 7 від 08.11.2021 року засідання місцевої 

комісії для формування пропозицій щодо потреби надання у 2020 році 

субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
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інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом 

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

(додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександа 

Лендєла. 

 

В.о.міського голови            Ростислав ФЕДІВ 


