
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 листопада 2020 року                   м. Біла Церква                                                № 704 

 

Про затвердження протоколу комісії з питань надання бюджетних 

коштів 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 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 

16 листопада 2020 року № 1386 «Про затвердження протоколу комісії з питань надання 

бюджетних коштів 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», відповідно 

до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком та 

умовами 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, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 червня 2020 року № 515), рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 23 липня 2019 року № 539 «Про утворення комісії з питань 

надання бюджетних коштів 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»,  виконавчий комітет міської ради  вирішив: 

 

1. Затвердити протокол комісії з питань надання бюджетних коштів 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 від 12 листопада 2020 року № 8 

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови     

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                                                 Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 


