ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
23 серпня 2019 р.№ 220

ПРОТОКОЛ  № 1
засідання 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 (далі-Комісія)
від 16 серпня 2019 року
початок роботи комісії:  14  год. 00 хв.
закінчення роботи комісії: 15  год. 00  хв.
Склад комісії:

Р.В.Гарасимів      
-
заступник міського голови, голова комісії
Г.І.Подставек       
-
начальник служби у справах дітей, заступник голови комісії;

С.М.Коновалова
-
начальник відділу прийняття заяв та документі управління праці та соціального захисту населення міської ради, секретар комісії.

Члени комісії:

Цапів І.М.            
-
начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради;
Левицький О.Л.
-
начальник управління житлово-комунального господарства та енерго-
збереження міської ради;
Баумкетнер Т.Б.
-
начальник відділу архітектури та містобудування міської ради управління
 комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради
 головний архітектор міста;   
Петрів Ю.І.          
-
начальник фінансового управління міської ради
Тахтарова О.Б.     
-
начальник відділу правового забезпечення міської ради;
Плоскодняк В.Й.  
-
директор Бориславського ЦСССДМ міської ради
Раєва Я.Є.
-
начальник відділу реєстрації Бориславської міської ради;
Качмарчик Е.З.     
-
начальник відділу освіти міської ради;
Тарновецький І.М.
-
депутат Бориславської міської ради, голова комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи;
Спас А.М.
-
депутат міської ради, голова комісії з питань освіти, культури,                                  сім’ї 
і молоді, фізкультури і спорту

Відсутні члени комісії- Цапів І.М.

Запрошені:                - ********* - дитина-сирота



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про розгляд заяви дитини-сироти, *************, та надання 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 пропозиції стосовно потреби щодо спрямування субвенції на призначення грошової компенсації з метою придбання житла за адресою: м.Борислав, вул.Коваліва, 46, кв.80  особою з числа дітей-сиріт *****************, ****** року народження, за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, відповідно 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).

1.СЛУХАЛИ: **********., який звернувся із заявою в управління праці та соціального захисту населення  щодо надання йому грошової компенсації  з метою придбання житла за адресою: м.Борислав, вул.Коваліва, 46, кв.80 як особі з числа дітей-сиріт.

2.СЛУХАЛИ: начальника служби у справах дітей (Г.Подставек), яка повідомила, що даний житловий об’єкт за адресою: Львівська область, м. Борислав, вул. Коваліва, 46, кв. 80 був поданий до розгляду на засідання комісії з питань розподілу коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за напрямами та між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, на  проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа у 2018році.
 Квартира розташована на 8-му поверсі, 9-ти поверхового будинку. Складається з 1-єї кімнати, кухні, ванни, вбиральні, коридора. Кімната суха, ізольована, загальною площею 18,0 кв.м, площа кухні – 5,8 кв.м. Загальна площа квартири - 31,5кв.м. Вікна поміняні - металопластикові, у ванній кімнаті встановлено нову сантехніку (умивальник, ванну, унітаз). Підлога – паркет. Оздоблення – побілка, плитка. Будинок підключено до телефонної мережі, обладнано водопроводом, каналізацією, електроосвітленням, ліфтом, є інтернет. Опалення – централізоване. Квартира в задовільному стані. 
Беручи до уваги викладене вище, та зважаючи на те, що об’єкт розташований поблизу інфраструктури, недалеко знаходяться автобусна зупинка, школа, дошкільний навчальний заклад, медичні заклади, розгалужена мережа магазинів та інше, має задовільний технічний стан, наявні комунікації, придатний для проживання та забезпечений всім необхідним для нормальної життєдіяльності, вважаю, що даний житловий об’єкт може бути придбаний особою з числа дітей-сиріт. ****************** згідний на придбання цієї квартири.

3.ВИРІШИЛИ: звернутися до 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 із пропозицією потреби в сумі 310,0 тис.грн. щодо спрямування субвенції на призначення грошової компенсації з метою придбання житлового приміщення за адресою: м.Борислав, вул.Коваліва, 46, кв.80, особою з числа дітей-сиріт ***************, **************року народження, за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
Результати голосування: за – 12 осіб.; проти – немає; утримались – немає.


Голова комісії                                         (підпис)                           Р.В.Гарасимів

Секретар комісії                                       (підпис)                         С.М.Коновалова
Члени комісії:

Баумкетнер Т.Б.      (підпис
Качмарчик Е.З..       (підпис)
Спас А.М.                 (підпис)
Подставек Г.І.          (підпис)
Тарновецький І.М.  (підпис)   
Раєва Я.Є.                 (підпис)
Левицький О.Л.       (підпис)
Тахтарова О.Б.         (підпис)
Плоскодняк В.Й.      (підпис)
Петрів Ю.І.              (підпис)


   
Керуючий справами виконкому						І.М.Кобилецький 


