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Бориславська мicька рада Львівської області
ВИКОНАВЧИЙ  КОМIТЕТ
 Р І Ш Е Н Н Я

__________ 2019 року
Борислав
         № ___

Про погодження міської комплексної програми «Забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі та смт.Східниця на 2019-2021 роки»
 
Відповідно до п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні заклади для дітей», ст.25 Закону України «Про охорону дитинства», ст.ст.7, 32,33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини", на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 300 від 18.04.2018 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877», беручи до уваги доповідну записку начальника служби у справах дітей Г.І.Подставек від 22.01.2019 року, виконавчий комітет

В И Р І Ш И В:	

	1. Погодити міську комплексну програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі та смт.Східниця на 2019-2021 роки»  (далі – Програма), що додається.

2. Погодити паспорт міської комплексної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі та смт.Східниця на 2019-2021 роки», згідно з додатком 1.

3. Погодити ресурсне забезпечення, завдання, заходи та показники міської комплексної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі та смт.Східниця на 2019-2021 роки» згідно з додатками 2, 3.

4. Начальнику служби у справах дітей Г.Подставек подати на затвердження міської ради комплексну програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі та смт.Східниця на 2019-2021 роки». 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів.

Міський голова                                                                                І.Р.Яворський


