
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження складу місцевої комісії для формування пропозицій щодо 

потреби в 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 

У зв’язку з кадровими змінами, відповідно до Порядку та умов надання 

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, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України 26 травня 2021 року  № 615, враховуючи розпорядження голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації від 02.07.2021 р. № 672 Про 

регіональну комісію з визначення потреби та формування пропозицій щодо 

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, підтримку малих 

групових будинків та 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 склад  місцевої комісії для формування пропозицій щодо 

потреби в 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 у складі згідно додатку до цього 

рішення. 

2. Вважати таким, що втратили чинність:  
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1) п.2 рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від  

14.07.2021 р. № 252 «Про місцеву комісію для формування пропозицій щодо 

потреби в 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 б 

батьківського піклування, осіб з їх числа». 

2) рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

16.12.2021 р. № 494 «Про затвердження складу місцевої комісії для формування 

пропозицій щодо потреби в 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». 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Юлію Тайпс. 

 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 


