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Присутнi:

Голова KoMicii:
Iванчо В. I. - заступник мiського голови з питань дlяJIьностl

Мукачiвськоi MicbKoT ради.

м. Мукачево

Nb

виконавчих органiв

Засryпники голови KoMicii:
зотова н.в. - начальник управлiння соцiальною захисту населення

Мукачiвськоi MicbKoT ради;
Стешанова о.Р. - начаJIьник служби у справах дiтей Мукачiвськоi мiськоi ради.

Гегедош о.л. - завiдувач сектору соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молод1

управлiнrr" .оцi-ьного захисту населеншI Мукачiвсъкоi Micbkoi

Ради,

- заступник начаJIьника управлiння, нач€UIьник бюджетного вiддiлу

фiнансового управлiння Мукачiвсъкоi MicbKoT ради;

- головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноi та позашкiльноi освiти

управлiння освiти, кульryри, молодi та спорту МукачiвськоТ

Попфолушi

MicbKoT ради;
С.В. начаJIьник вiддiлу бухгалтерського

управлiння соцiа-irьного захисту населення

ради;

- начаJIьник вiддiлу <щентр надання адмiнiстративних послуг

МукачiвськоТ мiськоi ради>> ;

- гол овний спецi алi ст вiддiлу житлово-комунального го сподарства

управлiння мiського го сподарства Мукачiвськоi MicbKoT ради.

KoMicii:
- заступник начаJIьника юридичного вiддirry Мукачiвськот MicbkoT

ради - перебувае у вiдпустцi;

Члени KoMiciI:
Герч М. М.

Куцик Т. М.

Свирида В.В.

Чурила М.М.

Вiдсутнi члени
Гарапко В. М.

облiку та звiтностi

Мукачiвськоi мiськоi



Гелетей Ф. Ф. старший iнспектор з проектно-кошторисноi роботи вiддiлу
булiвничтва та ремонry управлiння будiвництва та
iнфраструктури МукачiвськоТ мiськоi ради - перебувас на
лiкарняному;

Пушкаш В.В. головний спецiалiсц юрисконсульт вiддiлу державною
архiтекryрною-булiвельного контролю МукачiвськоТ MicbKoT

ради - перебувае на лiкарняному.
Запрошенi:
Голянич KpicTiHa Михайлiвна - особа з числа дiтей-сирiт;
Поню Володимир Iванович - особа з числа дiтей, позбавлених батькiвського

пiклування.

Порядок денний:

1. Про розшяд подання начальника управлiння соцiального захисту населення
Мукачiвськоi мiськоi ради - Н.Зотовоi щодо надання дозволу на перерахування
коштiв iз спецiального рахунка, як оплати за договором купiвлi-продажу за

рахунок грошовоТ компенсацii за належнi для отримання житловi примiщення
для дiтей з метою придбання житла вiдповiдно до поданоi З|.0З.2021 ро*у
заяви Голянич Крiстiною Михайлiвною, 04.02.1997 р.н., особою з числа дiтей-
сирiт.

2. Про розгJIяд подання начальника управлiння соцiального захисту населення
МукачiвськоТ MicbKoI ради - Н.Зотовоi щодо надання дозволу на перерахування
коштiв iз спецiального рахунка, як оплати за договором купiвлi-продажу за

рахунок грошовоi компенсацii за належнi для отримання житловi примiщення
для дiтей з метою придбання житла вiдповiдно до поданоi 3|.03.2021 року
заяви Понго Володимиром Iвановичем, 19.09.1997 р.н., особою з числа дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування.

3. Рiзне.

1. СЛУХАЛИ:

Н. Зотову
довела до вiдома
субвенцii з державного бюджеry мiсцевим бюджетам на проектнi, будiвельно-
peMoHTHi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших
фор* виховання, наближених до сiмейних, та забезпечення житлом дiтей-сирiц
дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ik числа, затверджених
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни l5 листопада 2017 роrсу J\b 877 (в редакцii
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01 червня 2020 р. JФ 5 15) визначено, що
грошова компенсацiя може бути використана на придбання житлового примiщення
у прийнятих в експлуатацiю житлових будинках у буль-якiй адмiнiстративно-



територiальнiй одиницi протягом одного року з дня зарахування коштiв на

спецiальний рахунок в уповноваженому банку за наявностi погодження мiсцевоi
KoMicii. .Щля отримання згоди на перерахування коштiв iз спецiального рахунка як
оплати за вiдповiдним договором купiвлi-продажу за рахунок грошовоi компенсацii
дитинi необхiдно звернутися до мiсцевого розпорядника/пiдроздiлу та подати йомУ
один примiрник договору купiвлi-продажу, в якому з€внаЧено, Що жиле
примiщення передаетъся iй у власнiсть, а також документи, передбаченi пунктом
20 Порядку та умов надання субвенцiТ у 2020 роцi.

Так, З 1.03 .202| роц, до управлiння соцiального захисry населення
МукачiвськоТ MicbKoi ради надiйшла заява особи з числа дiтеЙ-сирiт
Голянич Крiстiни Михайлiвни, 04.02.|997 р.н., про надання дозволу на

перерахування коштiв з iT спецiалъного рахунка, вiдкритого в ТВБВ J\b 1000б/076

фiлii_ЗОУ АТ <Ощадбаню>, рахунок J\Ъ UАl5312356000002620б045089608, Н?

поточний рахунок IIродавця Овдiенко Людмили Якiвни,
J\Ъ UД7731235б0000026208000238146, вiдкритий в ТВБВ Jф 10006/07б фiлiТ-ЗОУ
ДТ <Ощадбанк>> як оплати за договором купiвлi-продажу квартири укладеноГо
30 березня 202I роц, у розмiрi 481 343, 00 грн. Вказана BapTicTb житловоi
квартири, що придбаваеться вiдповiдае нормам пунктiв 6,28,38, 39 та 41 ПОРЯДКУ

та умов надання субвенцii у 2020 роцi i складаеться з 348 750, 00 грн. - грошовоТ

компенсацii за належнi для отримання житловi примiщення з меТоЮ придбання
житла (вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery Мукачiвськоi MicbKoi раДи
J\Ъ З54 вiд 09.09.2020 року) та IЗ2 593,00 грн. - матерiальноi допомоги з мiсцевого
бюджец (вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery МукачiвськоТ MicbKoi РаДИ
Ns 93 вiд 16.0З.2021 рооу). Що заяви додано документи передбаченi п.20 Порядку та

умов надання у 2020 роцi субвенцii.
Н. Зотова заrrропонувала, подану заяву Голянич К.М. та поданi до неi

документи, розгJIяIryти по cyTi у присутностi Голянич Крiстiни Михайлiвни Та За

резулътатами розгJuIду якоi надати дозвiл або вiдмову на перерахунок коштiв iз
спецiальною рахунка як оплати за вiдповiдним доювором купiвлi-прОДаЖУ

квартири.
Гегедош О.Л. - секретар KoMicii довела до вiдома присутнiх змiст заяви

Голянич К.М. про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального

рахунка як оплати за договором купiвлi-продажу квартири у розмiрi
481 343, 00 грн. та доданi до неI документи, а саме:

- Примiрник Щоговору купiвлi-продажу квартири укладеного 30 березня
202| року J\Ъ 473 - на 3 арк.

_ Дкт обстеження стану житлового примiщення (булинку, кварТИри) вiд
l0.0З,2021 р. JФ 1 -на З арк.

_ Звiт про оцiнку майна двокiмнатноi житловоi квартири заг€Lltьною

площею 47,4 кв.м., за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево,
вул. KocMoHaBTiB, бул,. З4, кв. 8 - на29 арк.

_ Фотографii двокiмнатноi житловоi квартири за адресою: ЗакарпатсЬКа
область, м. Мукачево, вул. KocMoHaBTiB, бул.34, кв. 8 - на 3 арк.

- Копiя договору купiвлi-продажу квартири вiд27.0З.2007 р. JФ |822 - На

1 арк.



Копiя Витягу з державного реестру правочинiв вiд 27.03.2007 р.
}193750072-Ha l арк.
Копiя Витягу про реестрацiю права власностi на нерухоме майно
Мукачiвського мiжрегiонulльного бюро технiчноi iнвентаризацii Та

експертноТ оцiнки вiд 06.0б.2007 р. JФ |480326З - на 1 арк.

Копiя технiчного паспорта на квартиру Jф 8 у будинку квартирного типу
(гуртожитку) JrГч 34 по вулицi KocMoHaBTiB, м. Мукачево, Закарпатськоi
областi вiд 02.03 .202t р. JФ 8778 - на 3 арк.

Iнформацiйна довiдка Ns 250444270 вiд 30.03.202| р. (Iнформацiя з

Щержавного ре€стру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав

власносТi на нерухоме майно, ,Щержавного реестру Iпотек, единого

ресстру заборон вiдчуження об'ектiв нерухомого майна щодо суб'екта)
видана Овдiенко Людмилi Якiвнi (iдент. J\b l836620500) _ на 2 арк.

Iнформацiйна довiдка J\ф 250443446 вiд 30.03.202I р. (Iнформацiя з

,Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно та Ресстру прав

власностi на нерухоме майно, Щержавного реестру Iпотек, Сдиного

ресстру заборон вiдчуження об'ектiв нерухомого майна щодо об'скта
нерухомого майна) за адресою мiсцезнаходженнrl нерухомого майна:

Закарпатська область, м. Мукачево, вул. KocMoHaBTiB, буа. З4, кв. 8 - на

1 арк.

Щовiдка вiд 26.0З.2021 р. 788ll0l99-2| <Про зареестрованих у
осiб> за адресою: м. Мукачево, вулицяжитловому примiщеннi/булинку

KocMoHaBTiB, бул. З4, кв. 8 - на 1 арк.

ДОПОВНИЛИ:

М.Чурила - головний спецiалiст вiддiлу житлово-комун€шьного госПОДаРСТВа

управлiння мiського господарства МукачiвськоТ MicbKoi ради наголосила ПриСУтнiм,

що Голянич KpicTiHa Михайлiвна (дiвоче прiзвище Ньорба), 04.02.1997 р.н., осОба З

числа дiтей-сирiт взята на квартирниiа облiк вiдповiдно до рiшення виконавчого

KoMiTeTy iVlукачiвськоi MicbKoi ради вiд 24.06.20|4 р. Ns 107 <Про укJIаДання
договорiв житлового найму, взяття на квартирний облiк, зняття з квартирною та

кооперативного облiку>. За iнформацiею з Щержавного реестру речових прав на

нерухоме майно та Реестру прав власностi на нерухоме майно, ,щержавного реестру
Iпотек, единого реестру заборон вiдчуження об'сктiв нерухомоЮ маЙна ЩОДО

суб'екта - вiдомо, що KpicTiHa Михайлiвна мае право спiльноi cyMicHoi власностi

|l7 частини (приватизованого на ciMox осiб) на приватизований одноквартиРниЙ
будинок, загальною площею 31,3 кв.м., житловою площею 20,2 кв.м. за адресою:

м. Мукачево, вул. Пiвнiчна-бокова, буд. 66 Ж. Мiнiмальною норМОЮ житлОвОi

площi не забезпечена. Також, рiшенням виконавчого koMiTeTy Мукачiвськот мiськоI

РадИ вiд 18.08.2020 р. JФ 307 внеСено змiнИ в квартИрно-облiкову справу дитини-
сироти Ньорба Крiстiни Михайлiвни, у зв'язку iз укладенням шлюбу та змiною
прiзвища з Ньорба на Голянич.

О. Степанова - начЕuIьник служби у справах дiтей Мукачiвськоi MicbKoT РаДИ

довела до вiдома членiв KoMicii, що Голянич KpicTiHa Михайлiвна, 04.02.|997 Р.Н.,

до набуття повнолiття перебувала на облiку у служби у справах дiтей МукачiвськоТ

Micbkoi ради, як дитина-сирота на пiдставi свiдоцтва про смерть MaTepi Ньорба Вiти



Михайлiвни, (яка померла 26JLl998 р.) вiд 15 жовтнrI 2005 р., Серiя I-ФМ
J\Ъ 0l1478 (видане повторно) та ловiдки вiддiлу ресстрацiТ aKTiB громадянською
стану Мукачiвського мiською управлiння юстицii Закарпатськоi областi вiд

31.07.2002 рокУ J\ъ 213, де зазначено, що вiдомостi про батька дитини записанi за

вказiвкою MaTepi вiдповiдно до частини другоТ cTaTTi 55 Кодексу про шлюб Та

сiм'ю УкраiЪи.

ЗАСЛУхАЛИ:

Голянич KpicTiHy Михайлiвну - 04.02.1997 р.н., яка повiдомила, що
являеться особою з числа дiтей-сирiц набула статус дитини-сироти 26.|1.1998 р.
свотх батькiв вона не знае, так як Ti мати Ньорба BiTa Михайлiвна померла

26.||.1998 р., а батько взагалi вiдсутнiй (вiдомостi про батька записанi за вказiвкою

MaTepi вiдповiдНо до часТини друГоТ cTaTTi 55 Кодексу про шлюб та сiм'ю Украiни).
Виховувалася у дитячому булинч сiмейного типу MicTa Мукачева. З 2014 РОrСУ

почала навчатися у Мукачiвському державному унiверситетi за спецiальнiстЮ
<фiлолог англiйськоi мови>>, продовжуе навчання .

отримае диплом молодшого спецiалiста. Мас право

частини на приватизований одноквартирний

по теперiшнiй час. I_{ього року
спiльноi cyMicHoT власностi 1/7

будинок, загальною площею

31,3 кв.м., житловою площею 2О,2 кв.м. за адресою: м. Мукачево, вул. Пiвнiчна-
боковао буд. 66 Пt. Будинок приватизованого на ciMox осiб. Проживати у ньому
KpicTiHa Михайлiвна можливостi не мае. Мiнiмальною нормою житловоi площi не

забезпечена, у зв'язку з чим перебувае на квартирному облiку м. Мукачева,

вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTeTy Мукачiвськоi MicbKoi РаДИ.
28.03 .2017 р. уклала шлюб з Голянич Павлом Петровичем, 12,07.1996 р.н., та

змiнила прiзвище з Ньорба на Голянич. У шлюбi народила трьох дiтей: Голянич

Дндрiй Павлович, |2.08.20117 р.н., Голянич BiKTop Павлович, |7.02.201_9 Р.Н.,
Голянич BepoHiKa Павлiвна, 08. |0.2020 р.н. Сiм'я Крiстiни Михайлiвни е

багатодiтною. Проживають у будинку N9 36 по вулицi Ярослава МУдроЮ, СеЛО

. Ключарки, Мукачiвського району, у булинкУ, що н€tJIежить батькам чоловiка, так як
подружЖя власного житла не ма€. Повiдомила, що у неi iнвалiднiсть вiдсутня.

голянич kpicTiHa зазначило, Що з метою реалiзацiт свого права на отримання

житла за рахунОк грошоВоТ компенсацiТ з держаВного бюджеry нею було обрано

помешкання, яке вiдповiдас Порядку та умовам надання СУбвеНцii У 2020 РОЦi.

Щвокiмнатна квартира знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. KocMoHaBTiB,

бул. 34, кв. 8. ,,Щана квартира повнiстю задовольняс потреби та вимоги Крiстiни
Михайлiвни. У квартирi наявнi двi житловi кiмнати, примiщення caHiTapHo-

гiгiснiчного призначення, газо-, електро-, водопостачання та водовiдведення,

системи опалення, kpiM того, квартира облаштована меблями, якi залишаться пiсля
придбання помешкання KpicTiHi Михайлiвнi.

ВиСТУПИЛА:

н. Зотова - начальник управлiння соцiального захисту населення, 3азначила,

що розгJIянута заява Голянич к.м. та доданi до неТ дочменти вiдповiдають

встановленим нормам Порядку та }мов надання у 2020 роцi субвенцiт з державного
бюджету мiоцевим бюджетам на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання



житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм виховання, наближених

до сiмейних,. та забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського
пiклуваНня, осiб з ix чисЛа, затверДжениХ постаноВою КабiНеry MiHicTpiB Украiни
15 листопада 20117 року Jф 877 (в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 01 червня 2020 р. JФ 515), що дас пiдставу для приЙняття рiшення про надання

дозволУ на перерахУваннЯ коштiВ iЗ спецiальногО рахунка Голянич Крiстiни
Михайлiвни як о11лати за договором купiвлi-продажу квартири, укЛаДенОГО 30

березня 2021 року Jф 473, у розмiрi 48l343,00 грн.
зауважило, Що вiдповiдно до п. 28 llорядку та умов надання суовенцl1 у zvzv

роцi мiсцева комiсiя протягом п'яти робочих днiв з да,ги надходження подання
субвенцiТ 2020вiдповiдно Порядку

розгJIядае його по cyTi у присутностi дитини та приймае рiшення про

перерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати за вiдгrовiдним договором
купiвлi-продажу, якщо :

- предметом договору е придбання у власнiоть дитиною житлового

примiщення;
- цiна житлового примiщення визначена в договорi кУпiвлi-ПРОДаЖУ,

дорiвнюе cyMi коштiв грошовоi компенсацiт, що розмiщенi на

спецiальному раryнку дитини, або е меншою вiд цiеi суми, KpiM

випадкiв, установлених пунктом 39 Порядку та умов;
- житло, Що придбаваеться, згiдно з актом обстеження стану житлового

примiщення (будинку, квартири), складеним мiсцевою КОмiСiСЮ (За

мiсцем придбання житла), утвореною за рiшенням мiсцевого ОРГаНУ

виконавчоi влади, органу мiсцевого самоврядування, с прид€Iтним для
проживання;

- строк виконаннlI договору кугriвлi-продажу не перевищус ДВОХ МiСЯЦtВ З

дня його укладення.
Умови п. 28 Порядку та умов дотриманi.

В. Iванчо - голова KoMicii, запропонувала голосувати про прийняття рiшення
про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати за

договором купiвлi-продажу, за пiдсумками розглянутоi по cyTi заяви та

документами до неi, поданими Голянич К.М.
Члени KoMicii пiдтримали пропозицiю.

ВИРIШИЛИ:

прийняти рiшення про надання дозволу на перерахування коштiв iз

спецiального рахунка Голянич Крiстiни Михайлiвни, 04.02.1997 р.н., вiдкритого В

твБв J\ъ 10006/076 фiлii-ЗОУ АТ <<Ощадбаню>, рахунок
JYs Uдl5312з560000026206045089608, на поточний рахунок продавця Овдiснко

Людмили Якiвни J\Ъ UЛ77Зl2З5б0000026208000238146, вiдкритИЙ В ТВБВ
J\ъ 10006/076 фiлiт-зоУ АТ <ощадбанк> як оплати за договором купiвлi-продажу
квартири, укладеного 30 березня 202I року Ns 47З, у розмiрi 481 343,00 грн.

Вказана BapTicTb квартири, що придбаваеться скJIадасться з 348 750, 00 грн. -

грошовоi компенсацii за належнi для отримання житловi примiщеннrl з метою

придбаннЯ житла (отриманиХ вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTeTy

28



Мукачiвськоi MicbKoi ради J\Ъ 354 вiд 09.09.2020 роry) та |З2 59З, 00 грн.
матерiальноТ. допомоги з мiсцевого бюджеry (отриманоi вiдповiдно до рiшення
виконавчого KoMiTery МукачiвськоТ MicbKoi ради М 93 вiд 16.0З.2021r року).

Голянич KpicTiHa Михайлiвна, 04.02JS97 р.н., особа з числа дiтей-сирiт.
Статуо дитини-сироти набула на пiдставi свiдоцтва про смерть MaTepi Ньорба Вiти
Михайлiвни, (яка померла 26.1|.1998 р.) вiд 15 жовтня 2005 р. Серiя I-ФМ
JЮ 011478 (видане повторно) та довiдки вiддiлу реестрацii aKTiB громадянського
стану Мукачiвського мiського управлiння юстицii Закарпатськоi областi вiд
31.07.2002 роr,у J\Ъ 21З, де з€вначено, що вiдомостi про батька дитини записанi за

вказiвкою MaTepi вiдповiдно до частини другоi cTaTTi 55 Кодексу про шлюб та
сiм'ю УкраiЪи.

Голянич К.М. взята на квартирний облiк вiдповiдно до рiшення викоНаВчого

KoMiTery Мукачiвськоi MicbKoi ради вiд 24.06.2014 р. J\Ъ |07 <Про укЛаДанНя
договорiв житлового найму, взяття на квартирний облiк, зняття з квартирного Та

кооперативного облiку>. МiнiмальЕою нормою житловоi площi не забезпечена.

З 28.0З.2017 р. Голянич KpicTiHa Михайлiвна гrеребувае у шлюбi з Голянич
Павлом Петровичем, |2.07.1996 р.н. У шлюбi народила трьох дiтей: Голянич
Дндрiй Павлович, |2.08.2017 р.н., Голянич BiKTop Павлович, t7.02.201'9 р.н.о
Голянич BepoHiKa Павлiвна, 08.|0.2020 р.н. Сiм'я Крiстiни МихаЙлiвни е

багатодiтною. Проживають у булинrч J\Ъ 36 по вулицi Ярослава Мудрого, село

Ключарки, Мукачiвського району, у булинц, що належить батькам чоловiка, так як
подружжя власного житла не мае. Iнвалiднiсть у Голянич К.М. вiдсутня.

ГОЛОСУВАЛИ: (за) - 9, <<проти) - 0, (утрималися>> - 0.

2. СЛУХАЛИ:

Н. Зотову начальника управлiння соцiального захисту населення, яка

довела до вiдома присутнiх, що п.25 та п. 26 ПорядIqу та умов надання у 2020 роцi
субвенцii з державного бюджеry мiсцевим бюджетам на проектнi, буДiвельнО-

peMoHTHi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших

фор, вихованн я, наближених до сiмейних, та забезпечення житлом дiтей-сирiт,
дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ik числа, затверджених
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни 15 листопада2017 року Ns 877 (в редакцii
постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 01 червня 2020 р. Ns 515) визначено, що
грошова компенсацiя може бути використана на придбання житлового примiЩення

у гtрийнятих в експлуатацiю житлових будинках у буль-якiй адмiнiстратиВнО-
територiальнiй одиницi протягом одного року з дня зарахування коштiв на
спецiальний рахунок в уповноваженому банку за наявностi погодження мiсцевоi
KoMicii. ,.Щля отримання зюди на перерахування коштiв iз спецiального рахунка як
оплати за вiдповiдним договором купiвлi-продажу за рахунок грошовоi компенсацii

дитинi необхiдно звернутися до мiсцевого розпорядника/пiдроздilry та подати йому
один примiрник договору купiвлi-продажу, в якому зазначено, Що ЖИЛе

примiщення передасться iй у власнiсть, а також документи, передбаченi пункТОМ

20 Порядrqу та умов надання субвенцii у 2020 роцi.



Так, 3I.03.2021 ро*У, дО управлiння соцiального захисту населення

мукачiвськот мiсъкоi Ради надiйшла заява особи з числа дiтей, позбавлених

батькiвського пiклування Поню Володимира Iвановича, 19.09.1997 Р.Н., про

надання дозволу на перерахування коштiв з iJ спецiальною рахунка, вiдкритого в

твБВ J\Ъ 10006/076 фiлiТ-ЗОУ АТ <<Ощадбанк>>, рахунок
Ns Uд5бз1235б000002620з048094808, Н& рахунок продавця Свереняк Степана

Петровича, J\Ъ UА41305299000002620З682581855, вiдкритИЙ В АТКБ
(ПРИВДТБдНк) як оплаТи за догОвороМ купiвлi-продажу, укладеного 30 березня

202| року J\! 166, у розмiрi 348 750, 00 грн. - грошовоi компенсацii за належнi для

отримання житловi примiщення з метою придбання житла (вiдповiдно до рiшення
виконавчого KoMiTeTy Мукачiвськоi мiськоi Ради Лs 354 вiд 09.09.2020 року).
Вказана BapTicTb житловоi квартири, що придбавасться вiдповiдае нормам пунктiв

6,28, з8,39 та 4| Порядку та умов надання субвенцiТ у 2020 Роцi. ,.Що заяви додано

документи передбаченi п.20 Порядку та умов надання у 2020 роцi субвенцii.

н. Зотова за11ропонуваJIа, подану заяву Понго B.I. та поданi до неТ

документи, розгJIяIтути по cyTi у присутностi Понго Володимира Iвановича та за

результатами розгJuIду якоi надати дозвiл або вiдмову на перерахунок коштiв iз

спецiальною рахунка як оплати за вiдповiдним доювором купiвлi-гrродажу

квартири.
гегедош о.л. - секретар koMicii довела до вiдома присутнiх змiст заяви

понго B.I. про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка
як оплати за договором купiвлi-продажу у розмiрi 348 750, 00 грн. та доданi до неi

документи, а саме:
Примiрник ,Щоговору купiвлi-продажу, укладеного З0 березня 202t рокУ
J\Ъ 166 - на 2 арк.

- дкт обстеженнrI стану житлового примiщеннrl (булинку, квартири.) вiл

29.0З.2021 р.Jф l (акт складений консультативно-дорадчою комlсlею з

розгляду питань щодо забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ix числа Берегiвськоi
MicbKoi ради) - на 3 арк.

- Звiт про оцiнку майна двокiмнатноi житловоi квартири загаJIьною

площею 52,04 кв.м., за адресою: Закарпатська область, Берегiвський

район, с. ВеликаБакта, проспект Свободи, буд. 13, кв. 7 - на 18 арк.

- Фотографiт двокiмнатнот житловоi квартири за адресою: Закарпатська

обласiь, БерегiвсЬкий райОн, с. ВеликаБакта, проспект Свободи, буд. 13,

кв.7 - на 10 арк.
- Копiя Свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно вiд 27.|t.200З р.

i:ЖcЁ*ý3'J'i3ou"i1l#*o...,o, правочинiв вiд 27.||.200з р.
j\b 2109188 - на 1 арк.

- Копiя технiчного паспорта на квартиру Jф 7 у булинку квартирного типу

(гуртожитку) Ns 13 по проспекту Свободи, с. Велика Бакта,

Берегiвського району, Закарпатськоi областi вiд 17.02.202| р. JФ |42617 -
на 5 арк.

- Iнформацiйна довiдка }Гч 250395022 вiд З0.03.2021 р. (Iнформацiя з

,щержавного реестру речових прав на нерухоме майно та Ресстру прав



власностi на нерухоме майно, .Щержавного ресстру Iпотек, Сдиного

реестру заборон 
"iдrу*.rня 

об'сктiв нерухомого майна щодо суб'екта)

видана Свереняк Степану Петровичу (iдент. J\b 1630407454) - на 1 арк.

- Iнформацiйна довiдка J\Гs 25о395709 вiд 30.0З.2021 р. (Iнформаuiя з

.щержавного ресстру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав

власЁостi на нерухоме майно, ,Щержавного реестру Iпотек, единого

реестру заборон 
"iд.пу*."ня 

об'сктiв нерухомого майна щодо суб'екта)

видана Свереняк Терезii Петрiвнi (iдент. Jю 1770018542) - на 1 арк.

- Iнформацiйна довiдка Ns 25о394493 вiд 30.03.2021 р. (IнформацiЯ З

,щержавного реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав

власностi на нерухоме майно, ,,Щержавного реестру Iпотек, Сдиного

реестру заборон-вiдчуження об'ектiв нерухомого майна щодо об'скта

,.руrоrого майна) за адресою мiсцезнаходженнЯ нерухомогО майна:

Закарпатська область, Берегiвський райоН, С. Велика Бакта, проспект

Свободи, буд. 13, кв. 7 -на 1 арк.

- ,Щовiдка вiд 30.03.2021 р. J\Ъ 8 <Про зареестрованих у житловому

примiщеннi/булинку осiб) за адресою: Берегiвський райоН, С. Велика

Бакта, просlrект Свободи, буд. 13, кв. 7 - на 1 арк,

ДОПОВНИЛИz

м.чурила - головний спецiалiст вiддilry житлово-комунальною господарства

управлiн"" ,i."пого господарства Мукачiвськоi MicbKoi ради наголосила присутнiм,

що По".о Володимир Iванович, 19.09.|997 р.н., особа з числа дiтей, позбавлених

батькiвського пiклування взятий на квартирний облiк вiдповiдно до рiшення
виконавчого KoMiTeTy МукачiвськоТ MicbKoi ради вiд 29.04.2014 р, }lb 57 кПро

укладання договорiв житлового найму, взяття на квартирний облiк та зняття з

кооперативного оdлiку>. За iнформацiйною довiдкою Ns 22221,|787 вiд 01 .09.2020

року Ъ Д.р*uвного реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав

"nu."o.ri 
на неру*оrЬ майно, ,,Щержавного реестру Iпотек, единого реестру заборон

вiдчуження об'Ькriu нерухомого майна щодо суб'скта вiдомо, що Понго

ВолЬдимир Iванович майна не мае. хtитловою площею на правi приватноТ

власностi не забезпечений. Жодного майна на правi приватнот власностi не мае.

О. Степанова - началЬник служби у справах дiтей Мукачiвськоi MicbKoi ради

довела до вiдома членiв KoMicii, що Понго Володимир Iванович, 19.09.|997 Р.Н., до

набуття повнолiття перебував на облiку у службi у справах дiтей МукачiвськоТ

MiciKoi ради, як дитинЬ, позбавлена батькiвського пiклУВаННЯ На ПiДСТаВi РiШеННЯ

Мукачiвського мiського суду вiд 23.10.2002 р. Ns 2,з089102 р. щодо позбавлення

Понго оксани Василiвни, 04.03 .1975 р.н. батькiвських прав вiдносно сина

понго B.l, та вiдповiдно до наявних вiдомостей - вiдомостi ПРО баТЬКа ДИТИНИ

записанi за вказiвкою MaTepi вiдповiдно до частини другоi cTaTTi 55 Кодексу про

шлюб та сiм'ю Украiни. Вiдповiдно до рiшення виконавчого koMiTery Мукачiвськот

MicbKoi ради вiд з0.04.20О2 р. J\b 93 Понго B.I. перебував пiд опiкою рiДНОТ ТiТКИ

МiзеракЩiани Василiвни, мешканки м. Мукачева, вул. Берегiвська, бул. 44, кв,2,



ЗАСЛУХАЛИ:

Понго Володимира Iвановича 19.09.1997 Р.Н., який розповiв, що

являеться особою з числа дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, набув

статус дитини, позбавленоТ батькiвського гtiклування, вiдповiдно до рiшення

Мукачiвського мiського суду вiд 28.10.2002 р. JФ 2-3089102 р. щодо позбавлення

MaTepi Понго оксани Василiвни, 04.0З .|975 р.н. батъкiвських прав вiдносно сина

понго B.I. Вiдомостi про батька записанi за вказiвкою MaTepi вiдповiдно до частини

другоi cTaTTi 55 Кодексу про шлюб та сiм'ю УкраТни. Рiшенням виконавчого

KoMiTery МукачiвськоI мiсъкоi ради вiд З0.04 .2оо2 р. JФ 93 Володимиру Iвановичу

призначено опiкуна - рiдну 
.гiй Мiзерак Щiану Василiвну, До набуття повнолiття

.rpo*""u" у ciM'i тiтки, ,u чдр..ою: м. Мукачева, ВУЛ. Берегiвська, буд. 44, кв.2.

повiдомив, Що свiдоме свое життя нiколи з батьками не спiлкувався,

володимир lванович житловою площею на правi приватнот власностi не

забезпечений, жодного майна на правi приватноi власностi не мае, у зв'язку з чим

перебувае на квартирному облiку м. Мукачева, вiдповiдно до рiшення виконавчого

KoMiTery МукачiвсъкоТ MicbKoT ради. Заресстрований, за адресою: м, Мукачево,

вул. Зрiнi Iлони, бул. 153 (гуртожиток вiйськовоi частини). Однак, пiсля звiльнення

з вiйськовоi .пу*б" вiйськовослужбовця Володимира Iвановича, у зв'язку з

припинення* фьзiрванням) контракry BiH не може бiльше там проживати, тому

змушений винаймати квартиру в Й. Мукачевi. ПовiдомиВ, Що у нъого iнвалiднiсть

ВiДСУТНЯ' 
R тттопо сiмейноl з |4,о12018 року перебував у шлюбi

Зауважив щодо сiмейного стану, що вlн

з Понго HeHci Вiкторiвною, але розлrIилися вiдповiдно до рiшення Мукачiвського

мiськрайонного судi вiд 28.05 .zozO р. JVч 2lз0з195612О р., яке набуло законноТ сили

07.08.2020 р. У 
- 
шлюбi у нього народився син Понго EMiH Володимирович,

07.02.2019 р.н.
понго Володимир Iванович зазначив, що з метою реалiзачii свого права на

. отримання житJIа за рахунок грошовоi компенсацii з державного бюджету, ним було

обранО помешка"rr", "*. 
вiдпЪвiдае Порядку та умовам надання субвенцii у 2020

рочi. Щвокiмнатна квартира загальною площею 52,04 кв,м,, яка знаходиться за

Ъдр..оо' ЗакарпаТ."пч обЪасть, Берегiвський район, с. Велика Бакта, проспект

Свободи, буд. 13, кв. 1. Щана квартира повнiстю задовоJIьняс потреби та вимоги

Володимира Iвановича. У квартирi- наявнi двi житловi кiмнатио примiщення

санiтарно-ъiгiенiчного призначення, газо-, електро-, водопостачання та

водовiдведення, системи опалення, KpiM того, квартира облаштована меблями, якi

залишаться пiсля придбання IIомешкання В олодимиру Iвановичу,

ВИСТУПИЛА:

н. Зотова - начаJIьник управлiння соцiального захисту населення, зазначила,

що розглянута заява Понго B.I. та доданi до неТ документи вiдповiдають

встановленим нормам Порядку та умов надання у 2020 роцi субвенцii з державною

бюджеry мiсцевим бюджетамЪч ,po"*rHi, булiвельно-ремонтнi роботи, придбання

житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм виховання, наближених

до сiмейн их, тазабезпечення *rrnoпл дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батЬкiвськогО



пiклування, осiб з iх числа, затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

15 листоП ада 20!7 рокУ Ns 877 (в редакчii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiд 01 червня 2О2О р. Jrlb 515), що дас пiдставу для прийняття рilrlення про надання

дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка Поню Володимира

lвановича як оплати за договором купiвлi_продажу квартири, укjIаденого 30

березня 2O2I року Jф 166, у розмiрi 348 750, 00 грн,

Зауважила, що вiдповiдно до ,r. 28 Порядку та умов надання субвенцii у 2020

рочi мiсчева комiсiя протягом п'яти робочих днiв з j*i_:g":a*:1:j_5,:aaнHll
роr.п"дu. його по cyTi у присутностi дитини та

перерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати
приймае рiшення цро

за вiдповiдним договором

купiвлi-продажу, якщо :

- гIредметом договору е придбання у власнiсть дитиною житловою

примiщення; 
лiтrrення визнач i купiвлi-продажу,- цiна житлового примiщення визначена в договор]

дорiвнюе cyМi коштiв грошовоI компенсацiт, що розмiщенi на

спецiальномУ рахункУ д"r""", абО е меншою вiд цiеi суми, KpiM

випадкiв, установлених пунктом 39 Порядку та умов;

- житло, щь придбаваеться, згiдно з актом обстеження стану житлового

примiщення (булинку, квартири), сюIаденим мiсцевою комiсiею (за

мiсцем придбання житла), утвореною за рiшенням мiсцевого органу

виконавчоi влади, органу мiсцевого самоврядування, с придатним для

проживання;
- строк виконання договору купiвлi-продажу не перевищуе двох мlсяцlв з

дня його укJIадення,
Умови п. 28 Порядку та умов дотриман1,

Д також, T1.29 Порядку та умов надання субвенчii у 2020 роцi визначено у

разi придбання *"rnu в 
- 
булi-якiй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi

зазначаеться згода мiсцевоi KoMicii, яка поR.и"ru буr" з€вначена у рiшеннi про

надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiальною рахунка _ 
Понго

Володимира lвановича як оплати за договором купiвлi-продажу, Так, вiдповiдно до

листа вiд 30.03 .iozl р. N 544103-1З БерегiвЪькоi MicbKoi РадИ ЗакарпаТськоi областi

стало вiдомо, що консультативно-дорадча комiсiя з розгляду питань щодо

забезпечення житлом дiтей-сирiц дirей, позбаuлених батькiвського пiклування, осiб

з ix числа Берегiвськоi MicbKoT Ради не заперечуе щодо придбання Понго B,L,

особою з числа дiтей, позбавлених батькiвського пiклування житлового

примiшдення, оскiльки воно е придатним для проживач"a 1,i{To 
Акry обстеження

стану *rrno"o.o ,rр"riщ.ння (булинку, квартири) вiд 29.0З .2021t р, JФ 1 (складеного

консультативно-дорадчою *orriiuro з розгJIяду питань щодо забезпечення житлом

дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з iх числа

Берегiвськоi мiськоi ради).

В. IванЧо - голоВа комiсii, запропону"3л1 голосувати про прийняття рiшення

про надання дозволу на IIерерахування коштiв iз спецiалъного ра)ryнка як оплати за

договором купiвлi-продажу *"uрr"ри, за пiдсумками розгJUIнутоI по cyTi заяви та

докуN4ентами до неТ, поданими Понго B,I,

Члени KoMicii пiдтримали пропозицiю,



ВИРIШИЛИ:

прийняти рiшення про надання дозволу на перерахування коштiв iз

спецiально.о pu*yHKa Понго Володимира Iвановича, 19.09,|997 р,н,, вiдкритого в

твБВ Ns 10006/07б фiлii-ЗОУ АТ <<Ощадбаню>, ра}ryнок

Ns Uд56зl2з56000002620з04809480s, но рахунок продавця СВеРеНЯК СТеПаНа

петровича, Jф Uд4130529900000262оз682581855, вiдкритий в 
_ 
дткБ

кПРИВДТБднк) як оплати за договором купiвлi-продажу, укладеного 30 березня

2о2|рощу J\ъ 166, у розмiрi 348 750, 00 грн. _ грошовоi компе.нсацii за належнi для

отримання житловi примiщення з метою придбання житла (вiдповiдно до рiшення

виконавЧого KoMiTery МукачiвськоI MicbKoT Ради N9 354 вiд 09.09.2020 року),

Поню Володимир Iванович, 19.09.|gg7 р.н., особа з числа дiтей, позбавлених

батькiвськоrо пi*лу"u""". Статус дитини, позбавленоТ батькiвською пiклування

набув на пiдставi рiшення Йукачiвського мiського суду вiд 2з,10,2002 р,

Ns 2-ЗО8glО2 р. щодо позбавлення Понго оксани Василiвни, 04.03.|975 р,н,

батькiвських прав вiдносно сина Понго B.I., вiдомостi про батька дитини записанi

за вказiвкою MaTepi вiдповiдно до частини другоТ cTaTTi 55 Кодексу про шлюб та

сiм'ю Украiни.
Понго B.I., 19.0g.tgg7 р.н., взятий]наквартирний облiк вiлповiдно до рlшення

виконавчого *ori".ry Мукачiвсъкоi мiсъкоi ради вlд 29.04.20t4 р. Ns 57 <Про

укладання договорiв житлового найму, взяття на квартирний облiк та зняття з

кооперативного оъrriкуп. Житловою площею на правi приватноi власностi не

забезпечений. Жодного майна на правi приватноТ власностi не мас. Зареестрований,

за адресою: м. Мукачево, ВУЛ. Ърiнi Iлони, буд. 153 (гуртожиток вiйськовоi

частини). Однак, пiсля звiльнення з вiйськовоТ служби вiйсъковослужбовця

Володимира Iвановича, у зв'язку з припиненням (розiрванням) контракту BiH не

може бiльше там проживати, ,оrу змушений винаймати квартиру в м, Мукачевi,

Iнвалiднiсть у Понго B.I. вiдсутня.
Вiдповiдно до п.29 Порядку та умов надання субвенцii у 2020 роцi, на

пiдставi ДктУ обстежеНня станУ житловоГо примitцення (булинку, квартири) вiд

29.о3.202| р. Jф 1 (складеного консультативно-дорадчою комiсiсю з розшяду

питань щодо забезпечення житлом дiтей-сирiц дiтей, позбавлених батъкiвського

пiклування, осiб з iх числа БерегiвськоТ MiibKoi ради), так як Понго B,L бажас

,rрrдб-" житло в iншiй адмiнiстративно-територiалънiй одиницi за рахунок

грошовот компенсацiт, мiсцева комiсiя не заперечуе проти придбання двокiмнатнот

квартира загаJlьною площею 52,04 кв.м., яка знаходиться за адресою: Закарпатська

обпЪсri, Берегiвський район, с. Велика Бакта, проспект Свободи, буд, 1з, кв, 7,

голосУВдЛИ: ((зD) - 9, <<проти) - 0, ((утрималися>> - 0.

3. СЛУХАЛИ:

Н.Зотову - начальника управлiння соцiального захисту насеJIення, яка

повiдомила, що вiдповiдно до п. 28 Порядку та умов, затвердж9них постановою

кмУ вiд 15.11.2017 p.N9 877 (В редакцii'-постанови КМУ вiд 01 .06.2020 р. JФ 515),

копiю рiшення про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального



рахунка як оплати за вiдповiдним договором купiвлi-продажу не пiзнiше нlж через

п'ять робочих днiв потрiбно надати дитйнi та мiсцевому розпоряднику/пiдроздiлу,

на пiдставi якого упрu"пi"ням соцiального захисту населення Мукачiвськот Micbkoi

ради не пiзнiш. "i*'".рез 
п'ять робочих днiв пiсл" "зт:lт::_у_уlт::11:::::Y

оплати за вiдповiдним договором купiвлi_продажу буле надано дитин1 письмову

згоду на переказ коштiв iз ","цiuп""о,о рахунка як оплати__:: i::,:,:,T* 
iз

визначенням суми, що гtiдлягас перерахryванню, та реквiзитtв рахунка дJIя

перерахУвання' 
rrhппплпягться п,] -I складаеться У Двох примiрниках,Рiшення оформляеться протоколом, якиу

пiдписуеться BciMa членами мiсцевот комiсii та затверджуеться виконавчим

KoMiTeToM Мукачiвськоi мiсъкоi ради. Тому, протокол засiдання мiсцевоТ KoMicii

необхiдно подати для затвердження в установленому законом порядку виконавчому

KoMiTery МукачiвськоТ MicbKoi ради,
члени koMicii пiдтримали пропозицiю Зотовоi н.в. та винесли на

голосування.

ВИРIШИЛИ:

зобов,язати гегедош о.л., секретаря koMicii, за результатами сьогоднiшнього

засiдання, пiдюryвати та подати проект Рiшення виконавчому KoMiTery

мукачiвськот MicbkoT ради <про затвердження протоколу засiдання мiсцевот koMiciT

для формування пропозицiй щодо Ъоrреби ,uдч""" у 2О20 роцi субвенuii з

державного бюджеry мiсчевому бюджету на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи,

придбання житла ,u примiщень для розвитку сiмейних та iнших фор* виховання,

наближених до сiмейних, та забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених

батькiвського пiклування, осiб з iх числа) у встановлений Порядком та умовами

TepMiH.

гоЛоСУВАЛИ:((За)-9,<<проти)-0,(УТриМztЛИсЯ>>

Голова KoMicii:

Засryпник голови KoMicii:
нова о.Р.

Секретар KoMicii:
Члени KoMicii:

гедош О.Л.
'ерч М.М.

Кучик Т.М.

пiзнiше нiж

Iванчо B.I.

Зотова н.В.

Попфолушi С.В.
Свирида В.В.
Чурила M.N{.




