
Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 23 липня 2019 р.  №539 

 

Положення 

про комісію з питань надання бюджетних коштів  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 

 

1. Комісія з питань надання бюджетних коштів  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) створюється з метою вирішення питань 

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за рахунок 

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, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України та Законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, 

розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями міської 

ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-

правовими актами, а також цим Положенням. 

3. Положення про комісію та персональний склад комісії затверджуються рішенням 

виконавчого комітету міської ради. 

4. До складу комісії входять представники структурних підрозділів міської ради та її 

виконавчого комітету, представники громадськості та інших установ (за їх згодою). 

5. Комісія здійснює повноваження, передбачені чинними нормативно-правовими 

актами.  

6. Основною формою роботи комісії є засідання, які скликаються головою комісії.  

7. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини 

членів комісії. 

8. Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на 

засіданні. 

9. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.  

10. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами 

комісії. 

 

 

Заступник міського голови        І. Новогребельська 
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