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Про внесення змін у рішення 
виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради             
№76 від 20.07.2020 року 

 

 

 

          Відповідно до  пп. 2, 3  п. «б» ч. 1 ст. 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» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 515), 
рішення виконавчого комітету селищної ради від  20.07.2020   № 76 «Про утворення  комісії 
з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 році буде спрямовано субвенцію 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» та з метою прийняття рішень щодо визначення 
напрямів та об’єктів, на які буде спрямована субвенція, виконавчий комітет селищної ради 
ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до складу  комісії  з визначення напрямів та об’єктів,  на які у 2020 році буде 
спрямовано субвенцію 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, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету Ємільчинської селищної ради №76 від 20.07.2020 року «Про утворення комісії з 
визначення напрямів та об’єктів, на які у 2020 буде спрямовано субвенцію 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, осіб з їх числа» і викласти його в новій редакції, що 
додається. 
2. Рішення виконавчого комітету №127 від 04.09.2020 року «Про внесення змін у  рішення 
виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради № 76 від 20.07.2020 року»  вважати 
таким, що втратило чинність. 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови             
Онищук О.В. 

                
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
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