
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ  
голови районної державної адміністрації

0 4  Ь смт Новопсков № 2Л&

Про створення районної комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби 
щодо спрямування 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

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
ст. 25 Закону України «Про охорону дитинства», п. 7 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, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 01 червня 2020 року № 515), з метою формування пропозицій стосовно потреби щодо 
спрямування у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та ін
ших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
З О Б О В ’ Я З У Ю:

1. Створити районну комісію з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 
спрямування 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, позба
влених батьківського піклування, осіб з їх числа, та затвердити її склад (надалі -  місцева 
комісія).

2. Голову місцевої комісії керуватися у роботі Законом України «Про охорону 
дитинства» та постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 515).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації

СКЛАД
районної комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування 
у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівель- 
но-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

Черняк Людмила - керівник апарату Новопсковської районної державної 
Василівна адміністрації Луганської області, голова місцевої комісії;

Колесник Світлана 
Іванівна

Обрізанова Олена 
Володимирівна

Хомутянська Світлана 
Іванівна

Похідняк Тетяна 
Миколаївна

Колесник Олена 
Миколаївна

Ткаченко Сергій 
Миколайович

Попова Олена 
Олександрівна

Сєрик Світлана 
Володимирівна

- начальник служби у справах дітей Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області, заступник голови 
місцевої комісії;

- заступник начальника управління - начальник відділу персоніфі
кованого обліку, державних соціальних гарантій окремим катего
ріям громадян управління соціального захисту населення 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 
області, секретар місцевої комісії;

Члени місцевої комісії:
-  начальник управління соціального захисту населення 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 
області;
-  начальник відділу житлово-комунального господарства, місто
будування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту 
довкілля Новопсковської районної державної адміністрації Луган
ської області;
-  директор Новопсковського районного центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді Луганської області;

- головний спеціаліст -  юрисконсульт управління соціального за
хисту населення Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області;

-  головний спеціаліст бюджетного відділу управління фінансів 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 
області;

- член громадської організації «Новопсковська районна рада жі
нок», голова Громадської ради при Новопсковській 
райдержадміністрації (за згодою).

В. о. керівника апарату


