ДОДАТОК
до рішення виконавчого комітету
15 серпня 2019 року № 212

СКЛАД
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

Гарасимів                           - заступник міського голови, голова Комісії;
Роксолана Всеволодівна               
Подставек                           - начальник служби у справах дітей міської ради,
Ганна Іванівна                      заступник голови Комісії;
Коновалова                         - начальник відділу прийняття заяв та документів
Світлана Мирославівна       управління праці та соціального захисту 
                                               населення міської ради, секретар комісії.

Члени комісії:

Цапів                                    - начальник управління праці та соціального захисту
Ірина Михайлівна                 населення міської ради;       
Баумкетнер                         - начальник відділу архітектури та містобудування,
Тарас Богданович                 управління комунальної власності, земельних відносин
                                                та архітектури міської ради, головний архітектор міста;
Левицький                           - начальник управління житлово-комунального
Олег Любомирович              господарства та енергозбереження міської ради;
Малиняк                              - начальник бухгалтерського обліку та звітності
Уляна Богданівна                 міської ради;
Петрів                                  - начальник фінансового управління міської ради;
Юрій Ігорович
Тахтарова                            - начальник відділу правового забезпечення міської
Оксана Богданівна                ради;
Плоскодняк                         - директор Бориславського міського ЦСССДМ міської
Віталій Йосипович               ради;
Качмарчик                           - начальник відділу освіти міської ради;
Елла Зіновіїівна
Раєва                                    - начальник відділу реєстрації міської ради;
Яніна Євгенівна
Тарновецький                     - депутат Бориславської міської ради, голова постійної
Ігор Миколайович                комісії з питань житлово-комунального господарства
                                                транспорту та зв’язку, оборонної роботи;
Спас                                      - депутат міської ради, голова комісії з питань освіти,
Андрій Миколайович            культури, сім’ї і молоді, фізкультури і спорту.



Керуючий справами виконкому						І.Кобилецький





ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
15 серпня 2019 року № 212

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

І. Загальні положення
1.1. Комісія 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 (далі-Комісія) є консультативно-дорадчим органом виконавчого комітету міської ради, що утворюється на період дії субвенції з метою виконання завдань, передбачених постановою 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, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа” (зі змінами) (далі –Постанова).
1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Житловим кодексом Української РСР, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року №877 (зі змінами), відповідними розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради та цим Положенням.
1.3. Комісія має право одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції.

ІІ. Склад та порядок створення Комісії
2.1. Головою Комісії є заступник міського голови, заступником голови Комісії є начальник служби у справах дітей міської ради.
2.2. Склад Комісії формується з представників виконавчих органів міської ради з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, капітального будівництва, відділу правового забезпечення, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також уповноважені представники громадськості та інших установ (за згодою).
 
ІІІ. Повноваження Комісії
3.1. Формування потреби щодо спрямування Субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 „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”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (зі змінами).
3.2. Уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію.
3.3. Перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа.
3.4. Перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку.
3.5.  Перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх п’яти років.
3.6. З’ясування можливості/неможливості вселення дитини у приміщення, що зберігалося за нею.
3.7. Перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.
3.8. Визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову компенсацію. 

ІV. Порядок роботи Комісії та прийняття рішень
4.1. Місцева Комісія формує потребу щодо спрямування Субвенції за напрямами, готує уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію.
Розглядає подані документи та приймає рішення відповідно до Постанови.
4.2. Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується всіма її членами та подається виконавчому комітету міської ради для затвердження в установленому законодавством порядку не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття.
	Копія рішення виконавчого комітету міської ради надсилається розпоряднику субвенції за місцевими бюджетами вищого рівня, визначеного пунктом 3 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 листопада 2017 року № 877 (зі змінами).
4.3. Рішення щодо визначення відповідних об’єктів і заходів приймаються та оформляються відповідно до пунктів 8 Постанови.

V. Організація роботи Комісії
5.1. Голова Комісії:
- організовує роботу і проводить засідання Комісії;
- визначає функції кожного члена Комісії;
- приймає рішення про скликання засідань Комісії;
-представляє Комісію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
5.2. Секретар Комісії:
- інформує членів Комісії про місце і час проведення засідань;
-  готує матеріали до засідання Комісії;
-  оформляє протоколи засідань;
-  здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії.
Якщо секретар Комісії відсутній на засіданні, то голова Комісії доручає іншому членові Комісії тимчасово виконувати функції секретаря.
5.3. Члени Комісії мають право:
- брати участь в усіх засіданнях Комісії та в прийнятті рішень;
- ознайомлюватися з усіма матеріалами, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії;
-на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань Комісії, яка за бажанням може бути оголошеною під час проведення Комісії, є відкритою для ознайомлення та є невід’ємною частиною протоколів.
5.4. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу Комісії.
5.5. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого головування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

VI. Забезпечення діяльності Комісії
Організаційне та інші види забезпечення діяльності Комісії здійснює управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради.



Керуючий справами виконкому                                                       І.М.Кобилецький


