
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

03 грудня 2021                             Стрий                                     №   249

Про виділення коштів на придбання житла
для  особи з числа дітей - сиріт, 
(…).

Відповідно до пп. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», п. 1.9 рішення Львівської обласної ради від 16 березня 2021 року 
№82 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області 
на 2021 рік», на виконання рішення ІІІ чергової сесії VІІІ скликання Львівської 
обласної ради від 18 лютого 2021 року №55 "Про затвердження Регіональної 
програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2021–2025 роки", 
розпорядження  Львівської обласної державної адміністрації від 22 листопада 
2021 року  № 1155/0/5-21  «Про виділення коштів», договору про 
міжбюджетний трансферт (субвенцію) від 26 листопада 2021р., на виконання 
Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа у м.Стрию на 2019-2021 роки, 
затвердженої рішенням XVIII  сесії VII демократичного скликання Стрийської 
міської ради від 11.12.2018р. №638, рішення ІV сесії VІІІ демократичного 
скликання від 28.01.2021р. №62 «Про внесення змін до показників бюджету 
Стрийської міської територіальної громади на 2021рік», рішення VІІ сесії VІІІ 
демократичного скликання від 29.04.2021р., №295 «Про затвердження змін до 
«Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа у м.Стрию на 2019-2021 роки», 
рішення ХV сесії VІІІ демократичного скликання від 02.12.2021р. №748 «Про 
затвердження змін до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Стрийської територіальної громади на 2021рік», рішення ХІІІ  сесії 
VІІІ демократичного скликання від 30.09.2021р. №576 «Про внесення змін до 
показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік», з 
метою поступового розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, повного та 
ефективного використання бюджетних коштів:



1. Надати дозвіл на першочергове придбання житла – квартири № (…) в 
будинку № (…) на вул. (…) у м. Стрию Стрийського району Львівської 
області у власність особи із числа дітей – сиріт (…), (…) ) гривень, із них:

- (…)  ((…)) гривень - кошти, виділені з обласного бюджету на реалізацію 
Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській 
області на 2021 -2025 роки;

- (…) ((…)) гривень – кошти, виділені з міського бюджету на реалізацію 
Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Стрию Львівської області 
на 2019–2021 роки.

2. Службі у справах дітей Стрийського міськвиконкому перерахувати кошти                     
в загальній сумі (…) ((…)) гривень протягом 7 календарних днів з дня 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири, зазначеної 
у п.1 цього розпорядження, на рахунок продавця:

- (…) № UA (…), банк одержувача – АТ «Банк СІЧ», Київ, Україна, 
ЄДРПОУ одержувача № (…), ідентифікаційний код № (…), в сумі                     
(…) ((…)) гривень.

    3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 
        міського голови Х.Грех.

        
          Міський голова         Олег КАНІВЕЦЬ


