
 

 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  05 вересня 2019 року                                                                                             № 331  

м. Мала Виска 

Про розгляд заяв гр. Ткач В.О., гр. Андрієнко 

Є.В., гр. Гурової А.А. щодо виплати грошової 

компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування та особам з їх числа 

для придбання житла за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, які 

перебувають на квартирному обліку у 

виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради і затвердження         гр. Ткач В.О., 

Андрієнко Є.В., Гурової А.А., як осіб з числа 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на квартирному 

обліку виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради для отримання грошової 

компенсації за рахунок субвенції з державного 

бюджету на придбання їм житла 

   

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 

року               № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 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» зі змінами від 26 червня 2019 року № 616, 

рішення виконавчого комітету міської ради від 08 серпня 2019 року № 306 «Про 

створення комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування 

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 та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде 

придбано житло або призначено грошову компенсацію», Протоколу засідання Комісії від 

09 вересня 2019 року № 1, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 12 серпня 2019 року № 328                     «Про 

затвердження протоколу засідання комісії з питань формування пропозицій стосовно 

потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам від 

09.08.2019 року № 1», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради – 

 

 

  



В И Р І Ш И В: 

  

 

1. Задовольнити заяви гр. Ткач Валентина Олександровича, 15.11.1999р.н., від 

04.09.2019 року № 19/МД/1633-Т, гр. Андрієнко Єлизавети Володимирівни, 

02.04.2001р.н., від 04.09.2019 року №19/МД/1634-А, гр. Гурової Аліни Анатоліївни 

24.11.2000р.н., від 04.09.2019 року № 19/МД/1635-А, щодо надання їм, як особам з 

числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на 

квартирному обліку виконавчого комітету Маловисківської міської ради грошової 

компенсації за рахунок субвенції з державного бюджету для можливості придбання 

житла. 

2. Затвердити гр. Ткач В.О., Андрієнко Є.В., Гурову А.А., як осіб з числа дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному 

обліку виконавчого комітету Маловисківської міської ради для отримання 

грошової компенсації за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання їм 

житла. 

3. Рекомендувати розпоряднику Субвенції надати цим особам в такому порядку 

черговості грошову компенсацію на придбання житла за рахунок субвенції з 

державного бюджету: 

 Ткач Валентину Олександровичу,15.11.1999р.н.; 

 Андрієнко Єлизаветі Володимирівні, 02.04.2001р.н.; 

 Гуровій Аліні Анатоліївні 24.11.2000р.н. 

4. Надати управлінню соціального захисту населення Маловисківської районної 

державної адміністрації копію даного рішення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

  

 

  

 

Міський голова                                                                                      Ю.ГУЛЬДАС 

 


