
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

15.09.2020 м. Миргород                      № 193 

 

 

Про визначення розпорядника 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

 

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», пунктів 3, 4, 9 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 515), 

розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 31 серпня 2020 

року № 488 «Про перерозподіл та розподіл субвенції на 2020 рік», враховуючи 

розпорядження голови Миргородської райдержадміністрації від 21 липня 2020 

№ 147 «Про утворення комісії з питань формування пропозицій щодо потреби в 

спрямуванні субвенції за напрямами та умов надання у 2020 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам», від 23 липня 2020 № 148 «Про 

використання 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, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа» та з метою виплати грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей позбавлення 

батьківського піклування, осіб з їх числа: 

         1. Визначити управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації розпорядником 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. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Хоменка В.М. 

 

   Голова                                                                                  Вікторія ЄМЕЦЬ 


