
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Виконавчий комітет 
  

                                                                     РІШЕННЯ 
30 .09.2021 № 629                                                                                 
с. Боратин       

                  
Про виплату грошової компенсації  

особі з числа дітей, позбавлених батьківського  

піклування   

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування», Порядку та умов 

надання 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 затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 08.09.2021 року № 544 «Про розподіл субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 

та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у 2021 році», виконавчий комітет 

сільської ради 

ВИРІШИВ: 
 

          1. Затвердити протокол № 2 від 27.09.2021 року засідання Боратинської сільської 

комісії для формування пропозицій щодо спрямування у 2021 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 і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію. 

(Протокол додається).  

          2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності  Боратинської сільської ради (Савчук 

Олені Василівні) виплатити грошову компенсацію в розмірі 418 345 грн. 00 коп. (чотириста 

вісімнадцять тисяч триста сорок п’ять гривень 00 коп.) особі з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування Прибільській (Василюк) Ірині Валеріївні, 29.04.2001 року 

народження, жительці с.Радомишль Луцького району на рахунок відкритий в Ощадбанку. 



          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Вікторію Мельник начальника 

служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Боратинської сільської ради. 

 

Сільський голова                 Сергій ЯРУЧИК 

Вікторія Мельник 
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