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Про створення комісії з обстеження технічного стану житлових приміщень, що 
иридбаваються дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з 
їх числа

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
пункту 28 Порядку та умов надання у 2019 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, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 15 листопада 2017 року 
№ 877 (зі змінами), з метою складання актів обстеження технічного стану житлового 
приміщення (будинку, квартири), що придбаваються дітям-сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування, особам з їх числа 
з о б о в ’ яз у ю:

1. Створити комісію з обстеження технічного стану житлових приміщень, що придба
ваються дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (надалі 
за текстом -  Комісія), та затвердити її склад, що додається.

2. Комісії у своїй діяльності керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 
15 листопада 2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 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).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрації Олександра Скорохода.

В. о. голови Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
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Склад
комісії з обстеження технічного стану житлових приміщень, що 

придбаваються дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з
їх числа

Колесник Світлана Іванівна

Обрізанова Олена Володимирівна

Похідняк Тетяна Миколаївна

Колесник Олена Миколаївна

начальник служби у справах дітей Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської 
області, голова комісії;

заступник
відділу
державних
категоріям
захисту
районної

начальника управління - начальник 
персоніфікованого обліку,

соціальних гарантій окремим 
громадян управління соціального 

населення Новопсковської
державної адміністрації Луганської

області, секретар комісії;
начальник відділу містобудування, архітектури, жи
тлово-комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації;
директор Новопсковського районного центру соціа
льних служб для сім’ї, дітей та молоді

Керівник апарату 
райдержадміністрації


