
 

 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ  

               

 09 липня 2021 року                                                                                     № 232 

 

Про     створення    комісії    з     питань     формування     

пропозицій  щодо  потреби  в  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   та  затвердження положення 

 

 

Відповідно до 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 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року 

№ 615, на виконання повноважень зазначених у ст. 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Слобожанської 

селищної ради  

В И Р І Ш И В: 

 

 1.  Створити комісію з питань формування пропозицій щодо потреби в 

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. 

 

2.  Затвердити персональний склад комісії з питань формування 

пропозицій щодо потреби в 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 (додається). 



 2 

 3. Затвердити Положення про комісію з питань формування 

пропозицій щодо потреби в 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 (додається). 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Слобожанського 

селищного голову Дмитра Діхтяра. 

 

 

 

Заступник Слобожанського  

селищного голови       Микола ДУБНЮК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО   

рішенням виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради                                            

від 09  липня 2021 р. № 232   

СКЛАД 

комісії з питань формування пропозицій щодо  потреби в 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 
1. Дмитро ДІХТЯР 

 

 

2. Тетяна РИЖЕНКО 

 

 

 

3. Світлана ПЛАВУН 

 

 

 

4. Костянтин РУДЕНКО  

 

 

5. Олена РЄПНІКОВА 

 

 

 

6. Оксана ВОДОЛАЖСЬКА 

 

 

7. Наталія БАРДАКОВА 

 

 

8. Лілія ПАШКОВА 

 

 

Слобожанський селищний голова, голова 

комісії 

 

начальник служби у справах дітей 

Слобожанської селищної ради, заступник 

голови комісії 

 

головний спеціаліст служби у справах дітей 

Слобожанської селищної ради, секретар 

комісії 

 

начальник відділу освіти Слобожанської 

селищної ради 

 

начальник відділу з питань правової роботи, 

запобігання та виявлення корупції 

Слобожанської селищної ради 

 

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Слобожанської селищної ради 

 

начальник фінансового управління 

Слобожанської селищної ради 

 

директор центру надання соціальних послуг 

Слобожанської селищної ради 

9. Олена ХАЛІНА начальник відділу соціального захисту 

населення Слобожанської селищної ради 

  

10. Володимир ЮНОШЕВ начальник відділу містобудування,  

 

 
11. Віктор ЛЕДОВСЬКИЙ 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету  

Слобожанської селищної ради 

начальник відділу житлово-комунального 

господарства та архітектури Слобожанської 

селищної ради 

депутат Слобожанської селищної ради 

 

 
                                                                

                                                                 Яна Хабарова 
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                ЗАТВЕРДЖЕНО   

рішенням виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради 

                                                         від 09 липня 2021 р. №  232 

 

 

Положення  
про комісію з питань формування пропозицій щодо потреби в 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 

 

1. Комісія з питань формування пропозицій щодо потреби в 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 (далі – комісія), є  консультативно-дорадчим органом, що 

утворюється виконавчим комітетом Слобожанської селищної ради. 

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, цим Положенням. 
 

3. Комісія здійснює свою роботу відповідно до вимог 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 Кабінету 

Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615. 
 

4. Головою комісії є голова Слобожанської селищної ради, заступником 

голови –  начальник служби у справах дітей Слобожанської селищної ради. 

До складу комісії входять представники структурних підрозділів з питань 

соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального 

господарства, юридичної служби, центру надання соціальних послуг, депутати 

Слобожанської селищної ради. 
 

5. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується всіма 

членами комісії та затверджується виконавчим комітетом Слобожанської 

селищної ради. 
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6. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 

менш як дві третини загальної кількості її членів. 

 

7. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю 

голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос головуючого. 

 

8. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у 

справах дітей Слобожанської селищної ради. 
 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого  

комітету  Слобожанської селищної ради Яна Хабарова 

 


