
          
 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

      Р І Ш Е Н Н Я
  20 серпня 2020 року                            м. Чернігів № 336   

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської  ради 
від 23 липня 2020 року № 294  та 
скасування рішення виконавчого 
комітету міської ради від 07 серпня 
2019 року № 306
 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року 
№ 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 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), з метою забезпечення прозорості у вирішенні всіх питань, 
зазначених у цій постанові, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Ввести до складу комісії з використання у 2020 році субвенції з 
державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа або призначення їм грошової 
компенсації, створеної рішенням виконавчого комітету від 23 липня 2020 
року № 294 «Про створення комісії з використання у 2020 році субвенції з 
державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа або призначення їм грошової 
компенсації», Зінченко Олену Георгіївну – начальника управління (служби) у 
справах дітей міської ради, заступника голови комісії.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Чернігівської міської ради від 07 серпня 2019 року № 306 «Про створення 
комісії з використання у 2019 році субвенції з  державного бюджету на 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа або призначення їм грошової компенсації».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 
міської ради Хольченкову Н. М.

Міський голова                                                                В. АТРОШЕНКО
Секретар міської ради                                                     Н. ХОЛЬЧЕНКОВА
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