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Про утворення KoMicii з питань використання субвенцii з державного бюджету
мiсцевим бюджетам на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла

та примiщень для розвитку сiмейних та iнших фор, виховання, наближених до

сiмейних, пiдтримку мчrлих групових будинкiв та забезпечення житлом дiтей-
сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з iх числа при

,.Щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii

Вiдповiдно до cTaTTi 97 Бюджетного кодексу Украiни, ЗаКОНУ УКРаiЪИ
<Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>>, постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд26 травнJI 2021 рокУ Ns 615 к,,Щеякi питання забезпечення дiтей-сирiт, дiтей,
позбавпених батькiвського пiклування, осiб з ix числа житлом та пiДТРИМКИ

мulлих групових будинкiв> :

1. Утворити комiсiю з питань використання субвенцii з державного
бюджету мiсцевим бюджетам на проектнi, будiвельно-ремонтнi рОбОТИ,
придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форпл

вихованн я, наближених до сiмейних, пiдтримку мЕших групових буДинкiв та
забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвськоГо
пiклування, осiб з ix числа при ,Щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй
адмiнiстрацii.

2. Затвердити Склад KoMicii з питань використання субвенцiТ з

державного бюджету мiсцевим бюджетам на проектнi, будiвельно-ремонтнi

роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших фор'
виховання, наближених до сiмейних, пiдтримку м€Llrих групових будинкiв та
забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування,
осiб з iх числа при,.Щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii,
що дода€ться.

3. Затвердити Положен я про комiсiю з питанъ використання субвенцii з

державного бюджету мiсцевим бюджетам на проектнi, будiвельно-ремонтнi

роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших фор'
виховання, наближених до сiмейних, пiдтримку мutлих групових будинкiв та



2

забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування,

осiб З ik числа при,ЩесНr"."*Й районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii,

що додаеться.

4. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження ,Щеснянськоi

районноi в MicTi Киевi д.р*u""оi адмiнiстрацii вiд 08 липня 2020 року Nq 377

оПро утворення KoMicii з використання у 2020 роцi субвенцii з державного

бrд*.rу нь забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей позбавлених батькiвського

пiклування, осiб з iх числа>>.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого

заступнИка голоВи ,ЩесняНськоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

I. Алексеснко.

Голова ,Щмитро PATHIKOB
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бюджетам на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та

примiщень для рЬ.r"r*у сiмейних та iнших форr виховання, наближених до

сiйейних, пiдтримку м€tлих групових булинкiв та забезпечення житлом дiтей_

сирiт, дiтеЙ, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з iх числа при
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

районноi в

про комiсiю з питань використання субвенцii мiсцевим бюджетаМ на ПРОеКТНi,

будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвиткУ
сiмейних та iнших форпл виховання, наближених до сiмейних, пiдтримку м€lлих

,Щеснянськоi
MicTi Киевi

державно1 адмlнlстрац1l л

"iiOeлllrut* ijаiNs l 9-Г

положЕннrI

црупових булинкiв та забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, осiб з ik числа при .Щеснянськiй районнiй в MicTi

Киевi державнiй адмiнiстрацii

1. Комiсiя з питань використання субвенцii мiсцевим бюджетам на
проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для

розвитку сiмейних та iнших фор, виховання, наближених до сiмейних,
пiдтримку мzrлих групових будинкiв та забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ik числа при ,Щеснянськiй

районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii (далi Комiсiя) е

консультативно-дорадчим органом ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацiТ, який утворюеться розпорядженням ,ЩеснянськоТ

районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii для використання субвенцii
мiсцевим бюджетам на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла
та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форпл виховання, наближених до
сiмейних, пiдтримку мzLлих групових будинкiв та забезпечення житлом дiтей-
сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ix числа (далi -
субвенцiя).

2. У своТй дiяльностi Комiсiя керуеться Конституцiею i законами Украiни,
постановами Верховноi Ради УкраТни, актами Президента Украiни та Кабiнеry
MiHicTpiB УкраТни, наказами MiHicTepcTB та iнших центрЕLльних органiв
виконавчоi влади, iншими нормативно-правовими актами, рiшеннями Киiвськоi
MicbKoT ради, розпорядженнями Киiвського мiського голови та виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii), а

також цим Положенням.

З. Комiсiя здiйснюс свою дiяльнiсть вiдповiдно до Порядку та умов
надання субвенцii мiсцевим бюджетам на проектнi, будiвельно-ремонтнi

роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм
виховання, наближених до сiмейних, пiдтримку м€lлих групових будинкiв та
забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування,
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осiб з ix числа, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд26 травня 202l року J\Ъ б15.

4. Комiсiя мае право:

одержувати в установленому
,.Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi

порядку вiд структурних пiдроздiлiв
державноi адмiнiстрацii, пiдприемств,

УСТаНОВ i органiзацiЙ незаJIежно вiд Рорми власностi та ix посадових осiб
iНфОРМацiю, документи та iншi MaTepi и, необхiднi для виконання покладених
на неТ завдань;

Залучати до участi у своiй роботi представникiв структурних пiдроздiлiв
.ЩеСНЯнСькоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ, пiдприсмств,
УСТанОВ i органiзацiЙ (за погодженням iз iхнiми керiвниками), а також iнших
осiб (за згодою), для розгляду питань, що нчlлежать до iT компетенцii;

УТВОРЮВаТИ У РаЗi потреби для виконання покладених на неi завдань
постiйнi або тимчасовi робочi групи.

5. СКЛаД KoMicii Затверджусться розпорядженням .Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

6. Комiсiя утворюеться у складi олови, заступника голови, секретаря та
членiв KoMicii, якi беруть участь у iT роботi на громадських асадах.

ЩО СКЛаДУ KoMiciI входять представники структурних пiдроздiлiв
ЩеснянськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

7. Голова KoMicii здiйснюе загапьне керiвництво дiяльнiстю KoMicii,
визнача€ порядок ii роботи, головуе на засiданнях, представляс Комiсiю у
вiдносинах iз органами державноi влади, органами мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установами, органiзацiями.

8. ЗастуПник голОви KoMicii виконУс повноВаження голови KoMicii у разi
його вiдсутностi.

9. Секретар KoMicii:

скJIикае за дорученням голови KoMicii засiдання;

забезпечус ведення, оформлення протоколiв засiдання koMicii;

забезпечуе органiзацiю дiяльностi koMiciT, пiдготовку орядку денного та
матерiаЛiв дО iT засiдаНь з урахУванняМ пропозицiй членiв KoMicii;

здiйснюе MoHiTo инг стану реаrriзацii рiшень koMicii, реryлярно iнформуе
голову KoMicii та iнших членiв KoMicii з цих питань;

викону€, в межах компетенцii, доручення голови KoMicii.

10. Формою роботи KoMicii е засiдання, що скJIи аються головою KoMicii
в Mipy потреби.
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засiдання koMicii вважаеться правомочним, якщо

бiльш як половина if членiв.

11. на своiх засiданнях Комiсiя приЙмае рiшення З пИТаНЬ, ЩО НаJIеЖаТЬ

до i'i компетенцii.

Рiшення KoMicii вважаеться схв€tпеним, якщо за нього проголосув€rло

бiльш як половина присутнiх на засiданнi членiв KoMicii. У разi рiвного

розподiЛу голосiВ вирiшалЬним с голос головуючого на засiданнi,

член koMicii, який не пiдтримуе рiшення, може викJIасти у письмовiй

формi свою окрему Думку, що додаеться до протоколу засlдання,

Рiшення KoMicii оформлюсться протоколом, який складаеться у двох
примiрниках, пiдписуеться BciMa if членами, якi присутнi на засiданнi koMicii
та подаеться для затвердження в установленому законодавством порядку до

ЩеснянсЪкоi районноI В MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

|2. Органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi KoMicii здiйснюе

Служба у справах дiтей та ciM'i ,.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ

адмiнiстрацii.

Нача-гlьник Служби у справах дiтей
та сiм'i,,Щеснянськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii

на ньому присутнi

оксана ВАСIЛЬеВА


