
 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

П Р О Т О К О Л 

позачергового засідання виконавчого комітету 

 

 08.09.2021           м. Олевськ 

 

Присутні: 

 

Міський голова       Сергій Лисицький  

 

Секретар ради        Сергій Мельник 

 

Заступники міського голови     Василь Ковальчук 

          Юрій Данюк 

             

Керуючий справами виконавчого комітету   Володимир 

          Дворецький 

 
Члени виконкому: Гілюк Євген, Бабич Лариса, Горпиніч Наталія, Гергало 

Олександр, Кайданович Володимир, Ковальчук Тетяна, Кондратовець Олена, 

Корнійчук Олександр, Куковякін Вячеслав, Мойсієнко Марія, Назарчук 

Надія, Ратушинський Валентин, Талах Ігор, Хомутовська Ольга, Чорна Інна 

 
 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /184. Про затвердження протоколу засідання комісії надання 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, підтримку малих групових будинків та  

забезпечення житлом дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа. 

 



СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження протоколу засідання комісії 

надання 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, підтримку малих групових будинків та  

забезпечення житлом дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа. 

 Інформує: Данюк Ю.М. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 184 додається/ 

 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

08.09.2021                                  №184 

 

Про затвердження протоколу засідання комісії    

надання 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, підтримку малих групових будинків та  

забезпечення житлом дітей-сиріт дітей, позбавлених  

батьківського піклування, осіб з їх числа 

 

Враховуючи рішення виконавчого комітету від 13.07.2021 року № 153 

«Про створення комісії  надання 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, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», 

розглянувши протокол засідання комісії  надання 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, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа від 07.09.2021 року № 2, на виконання пункту 10 Порядку та 

Умов надання 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, 

підтримку малих групових будинків та  

забезпечення житлом дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, затверджених Постановою КМУ від 26.05.2021 року № 615, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протокол засідання комісії надання 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, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа від 07.09.2021 року № 2, додається. 
 



2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського  

голови Юрія ДАНЮКА. 

 

 

Міський голова              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 


