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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

_____________________
Борислав
№ ___________

Про створення Комісії з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування 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  

	Відповідно до п.п.2 п.б ч.1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку та умов надання у 2019 році субвенцій 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, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 (зі змінами), розпорядження Львівської обласної державної адміністрації від 09.08.2019 № 852/0/5-19 «Про створення Комісії з питань розподілу 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», беручи до уваги доповідну записку  начальника управління праці та соціального захисту населення І.Цапів від 14.08.2019 року №  1408  та для реалізації державної політики захисту житлових та майнових прав дітей, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1. Утворити комісію з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування 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  у складі згідно з додатком 1.
2. Затвердити Положення про Комісію з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування 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  згідно з додатком 2.
       4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів. 




Міський голова                                                                                          І. Яворський












































