
Протокол ЛЬ 3
засiдання мiсцевоi KoMicii для формування пропозицiй щодо потреби надання
у 2020 роцi субвенцii з державного бюджеry мiсцевому бюджеry на проектнi,
бУлiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитItу

сiмеЙних та iнших форм виховання, набли?Itених до сiмейних, та забезпечення
житлом дiтеЙ-сирiц дiтеЙ, позбавлених батькiвського пiклування,

осiб з ii числа
22.06.202l

Початок 14.00

Присутнi:

Голова KoMiciT:
Iванчо В. I. - заступник мiського голови

МукачiвськоТ MicbKoT ради.

м. Мукачево

з питань дiяльностi виконавчих органiв

Мукачiвськоi MicbKoT ради>;

- головний спецiалiст вiддiлу житлово-комунального господарства

управлiння мiського го сподарства IVIукачi вськоI Mi ськоi р ади.

KoMlcll:
- заступник нач€шьника юридичного вiддiлу Мукачiвськот мiськоi

ради - перебувас у вiдпустцi;
головний сгrецiалiст вiддiлу дошкiльнот та позашкiльноi освiти
управлiння освiти, культури, молодi та спорту МукачiвськоТ

Засryпники голови KoMiciT:
Зотова Н.В.

Степанова О.Р. - начальник служби у справах дiтей Мукачiвськоi мiськоi ради.

Секретар KoMiciT:
Гегедош о.л. - завiдувач сектору соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi

управлiння соцiального захисту населення МукачiвськоТ MicbKoi
Ради.

старший iнспектор з проектно-кошторисноi роботи вiддiлу
будiвництва та ремонту управлiння будiвництва та
iнфраструктури Мукачiвськоi MicbKoT ради;

Г.рц М. М.

Пушкаш В.В.

Свирида В.В.

Чурила М.М.

Вiдсутнi члени
Гарапко В. М.

Куцик Т. М.

- начаJIъник управлiння соцiалъною захисry населення
МукачiвськоТ MicbKoT ради ;

MicbKoi ради - перебувае на лiкарняному;



управлiння соцiального захисry

ради - перебувае у вiдпустцi.
населення Мукачiвськоt MicbKoi

Запрошенi:
Обицький Е,дгард Iванович - особа з числа дiтей-сирiт.

Порядок денний:

1. Про розгляд подання начальника управлlння соцI€LJIьного захисry населення

МукачiвськоТ MicbKoT 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 18.06.2021 року
заяви Обицького Едгарда Iвановича _ особи з числа дiтей-сирiт.

2. Рiзне.

1. СЛУХАЛИ:

управлiння соцiальною

постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни 15 листопада 20t7 року J\b 877 (в редакцii
постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01 червня2020 р. JФ 515) визначено, Що

грошова компенсацiя може бути використана на придбання житлового примiщення

у прийнятих в експлуатацiю житлових будинках у будь-якiй адмiнiстраТиВно-
територiальнiй одиницi протягом одного року з дня зарахування коштiв на

спецiальний рахунок в уповноваженому банку за наявностi шогодження мiсцевоТ
KoMicii. 

'Щля 
отримання згоди на перерахування коштiв iз спецiального рахунка як

оплати за вiдповiдним договором купiвлi-продажу за рахунок грошовоТ компенсацii

дитинi необхiдно звернутися до мiсцевого розпорядника/пiдроздiлу та подаТи йомУ

один примiрник договору кугriвлi-продажу, в якому ЗzLЗнаЧено, ЩО ЖИЛе

примiщення передаеться iй у власнiсть, а також документи, передбаченi пунктом
20 Порядку та умов надання субвенцiiу 2020 роцi.

Так, t8.06.2021 porqy, до управлiння соцiального захисry населення
Мукачiвськоi MicbKoT ради надiйшла заява особи з числа дiтей-сирiт
Обицького Едгарда Iвановича,2|.||.t997 р.н., про надання дозволу На

перерахування коштiв з if спецiального рахунка, вiдкритого в ТВБВ Jф 10006/076

фiлii-ЗОУ АТ <<Ощадбанк>>, рахунок JЕUА92З123560000026200046466408,
на рахунок продавця Мигович Маргiти Андрiiвни,
J\Ъ UД33312356000002б2065001t3956, вiдкритий в ТВБВ Ns 10006/076 фiлii'-ЗОУ
ДТ <Ощадбаню>, МФО З|2З56, як оплати за договором купiвлi-продажу житлового
булинц М 1041 укладеною 18 червня 202l року, у розмiрi 333 87б, 00 грн. та
договором купiвлi-продажу земельноi дiлянки Ns |044 укладеною 18 червня 2021,

роКУ, у розмiРi 104 21б, 00 грн. Вказана BapTicTb житловоГо будинку разом iз

Н. Зотову начальника управлlннrl соцl€шьною захисту населення, яка

довела до вiдома присутнiх, що п.25 та п. 26 Порядку та умов надання у 2020 роцi
субвенцiТ 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 ix числа, ЗаТверджених



земельною дiлянкою, що пРиДбаваються, у розмiрi 438 092, 00 ГРН., вiдповiдае
нормам пунктiв 6,28,38, 39 та 4| ПорядкУ та умов наданнrI субвенцii у 2020 роцi i
СКЛаДаСТЬСЯ З 348 750, 00 ГРН. - ГРОШоВоi компенсацii за наJIежнi для отримання
житловi примiщеннЯ з .метоЮ придбаннЯ житла (вiдповiдно до pir.rr"
виконавчого KoMiTeTy Мукачiвськоi мiськоi ради J\ъ 354 вiд 09.09.2о20 року) та
89 з42, 00 грн. - матерiальноi допомоги з мiсцевого бюджеry ("iдпо"iд"Ъ до
рiшення виконавчого KoMiTery Мукачiвськоi MicbKoi Ради м 182 вiд
25.05.2021 року). Що заяви додано документи передбаченi .r.Z0 ПорядкУ та умоВ
надання у 2020 роцi субвенцii.

н. Зотова запропонуваJIа, поданУ заявУ Обицькою E.I. та поданi до неТ
ДОКУМеНТИ, РОЗГJIЯIryТИ ПО CYTi У ПРИСУТностi Обицъкого Едгарда Iвановича та за
результатами розгJIяду якоi надати дозвiл або вiдмову на перерахунок коштiв iз
спецiального рахунка як оплати за вiдповiдними до.о"орurй купiвлi-продажу
житлового будинку та земельноТ дiлянки.

гегедош о.л. - секретар koMicii довела до вiдома присутнiх змiст з€uIви
Обицькою E.I. про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального
рахунка як оплати за договорами купiвлi-продажу житлового будинку та земельнот
дiлянки у розмiрi 438 0921 00 грн. та доданi до неi документи, а саме:- Примiрник Щоговору купiвлi-продажу житлового будинку вiд l8 червня 2о2;.

poкyM1041 -3apK.;
- Примiрник Щоговору купiвлi-продажу земельноi дiлянки вiд 18 червня 202l

року J\Ъ 1044 - 3 арк.;
- Акт обстеження станУ житлового примiщення (будинкУ, квартири) вiд

15 квiтня 202| року Ns 3 - З арк.;
- Звiт про оцiнку майна домоволодiння за адресою: Закарпатська область,

Мукачiвський район, с. Горбок, вулиця УкраТнська, буд. З, виконаного
( l9) квiтнЯ 2021 рокУ оцiнювачем фiзичною оiобою-пiдприемцем
ЛеньО МихайлОм МихаЙловичеМ (квалiфiКацiйне свiдоцтво оцiнювача cepiT
МФ J\Ъ 5872 вiд 05.04.2008 р., сертифiкат ФД4У Ns 26612I вiд 06.04 .202| р,\ -З0 арк.;

- Звiт про незutлежну оцiнку земельнот дiлянки для будiвництва та
обслуговування житлового будинку, Розташованоi за адресою: Закарпатська
область, Мукачiвський район, с.Горбок, ВУЛ. УкраiЪсь*u, j, заг€шьною площею
2464 м. кв., виконаного <<19>> квiтня 202I року оцiнювачем - фiзичною особою-
пiдприемцем Леньо Михайлом Михайловичем (квалiфiкацiйне свiдоцтво
оцiнювача cepii МК J\b 00614 вiд 23.05.2009 р.) - 22 арк.;- ФотографiТ нерухомого майна розтаrттованого за адресою: Закарпатська
область, Мукачiвський район, с. Горбок, ВУЛ. УкраiЪсь*u, буд. З, - 4 up*.;- Копiя свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно виданого
10.04.2008 рокУ ЩоробратiвськоЮ сiльською радою Iршавського району
ЗаКаРПаТСькоi областi на пiдставi рiшення виконкому Nч 17 вiд 21.0з.zоов року- 1 арк.;

- Копiя витяry про реестрацiю права власностi на нерухоме майно, виданим
12.05.2008 року КП <Iршавське бюро технiчноТ iнвенфизацii", за Ns l8767165
зареестроване в електронному peecTpi прав власностi на нерухоме майно
12.05.2008 року комун€tльним пiдприсм.r"о, <<Iршавське бюро технiчноi



iнвентаризацii", номер запису: 53 в книзi: 1, реестрацiйний номер: 231950з9 *

1 арк.;
- Копiя витягу з ,щержавного реестру речових прав на нерухоме маино про

ресстраЦiю права власносТi вiд 17.06.2020 рокУ Jф 212859925 - 1 арк.;

- kопiя технiчного паспорта на будинок садибного типу з господарськими

булiвлями та спорудами на вулицi УкраiЪська JФ 3, С. Горбок, Iршавського

району, Закарпатськоi областi вiд 16.04.2021 р, - 4 арк,;

- iнформацiйна довiдка Ns262258321 вiд 18.06.2021 р. (Iнформацiя з,Щержавного

реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав власностi на

нерухоме майно, Д"р*uu"о.о ресстру Iпотек, единого ресстру заборон

вiiчуженнЯ об'сктiВ нерухомогО майна щодо суб'скта) Мигович Маргiти

Андрiiвни (iдент. Jф 2008801961) - 1 арк.;

- Iнформацiйна довiдка Ns26225972З вiд 1s.06.2021 р. (Iнформацiя з ,.Щержавного

ресстру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав власностi на

нерухоме майно, .ЩержавногО ресстрУ Iпотек, единого реестру заборон

вitчуження об'ектiв нерухомого майна щодо об'екта нерухомого майна) за

адресою мiсцезнаходженшI майна - Закарпатська область, Iршавсъкий район,
с. Горбок, вул.Украiнська, буд. 3, - 1 арк.;

- Iнформацiйна довiдка Ng262260166 вiд 18.06.2021 р. (Iнформацiя з,Щержавного

ресстру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав власностi на

нерухоме майно, ,Щержавного ресстру Iшотек, единого ресстру заборон

вilчуження об'сктiв нерухомого майна щодо об'екта нерухомого майна)

земельноi дiлянки з кадастровим номером 2t2|98з200:08:001:00б1 - 1 арк.;

- Щовiдка вiд |5.о6.2о21 р. Nч29451011,09-21 <,Щоробратiвського старостинського

округу Мукачiвськоi MicbKoi ради) за адресою: Закарпатська область,

Мукачiвський район, с. Горбок, ВУЛ.Украiнська, 3, - 1 арк,

ДОПОВНИЛИ:
М.Чурила - головний спецiалiст вiддirry житJIово-комунutльного господарства

управлiн"" ,ia"пого господарства Мукачiвськоi MicbKoi ради наголосила присутнiм,

що Об"цький Едгарл Iванович,2|.||.|997 р.н., особа з числа дiтей-сирiт взятий на

квартирний облiк вiдповiдно до рiшення виконавчого koMiTery Мукачiвськоi мiськоi

раДи вiд29.о4.20|4 р. JФ 57 кПро укладеннrI договорiв житлового найму, взяття на

квартирний облiк та зняття з кооперативного облiку>. Пiдставою взяття на

квартирний облiк слугувало То, що Обицький Едгард Iванович, Н& момент

постановки на квартирний облiк дитина, позбавлена батъкiвського пiклування,

учень Свалявського професiйного будiвельною лiцею, уродженець MicTa Мукачева,

Ь*пчд ciM'i - l чоловiк, який зареестрований по вулицi Сiльвая, зl9, де житлова

площа однiеi кiмнати скJIадас 13,4 кв.м. та зареестровано б чоловiк. Взятий на

квартирний облiк та включений в загальний список черювостi як дитина,

по.ъu"п.на батъкiвського пiклування, забезпечений житлом нижче встановленоI

мiнiмальноТ норми забезпеченостi.
за iнформацiсю з ,щержавного реестру речових прав на нерухоме майно та

Реестру прав власностi на нерухоме майно, ,,Щержавною реестру Iпотек, единого

р...rру заборон вiдчуження об'ектiв нерухомого майна щодо суб'екта - вiдомо, що

ьд.й Iванович майна не мае. Житловою ппощею на правi приватноi власностi не



забезпечений. Жодного нерухомого майна на правi приватнот власностi не мас.
О. СТепаНова -. начальник служби у справах дiтей МукачiвськоТ MicbKoi ради

довела до вiдома членiв KoMicii' що Обицький Едгард Iванович,2l.||.1997 Р.Н., до
набуття повнолiття перебував на облiку у служби у справах дiтей Мукачiвськоi
MicbKoi ради, спочатку як дИтина, позбавлена батькiвського пiклування, вiдповiдно
до рiшення Мукачiвського мiськрайонного суду вiд 25 липня 20о7 року <про
позбавлення батькiвських прав Обицъкот Марiанни ЮрiIвни, мешканки
м.Мукачева, вул. Сiльвая, 3/9, пО вiдношеНню дО неповнолiтнього сина Обицького
ЕДГаРДа Iвановича,2l.||.1997 р.н.>, а вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery
МУкачiвськоi MicbKoi ради вiд 2З.06.2015 J\Ъ 162 <Про надання, змiну та втраry
статусу)), як дитина-сирота на пiдставi свiдоцтва про смерть MaTepi Обицькоi
Марiанни Юрiiвни, (яка померла |2.12.2014 р.) вtд 29 травня 20|5 р., Серiя I_ФМ
J\b 193777 (видане повторно) та довiдки вiддiлу ресстрацii aKTiB |ромадянського
стану Мукачiвського мiського управлiння юстицii Закарпатськоi областi вiд
20.09.2007 Porqy JЪ 401, де ЗаЗначено, що реестрацiю народження дитини проведено
вiдповiдно до ч.1 ст. 1З5 СК Украiни.

ЗАСЛУХАЛИ:

Обицького Едгарда Iвановича 2|.|1.1997 р.н., який повiдомив, що
являеться особою з числа дiтей-сирiт, набув статус дитини-сироти 2з.06.20|5 р. До
цього дитиноЮ, позбавленоЮ батькiвських праВ з 25.07.2007 року. CBoik батькiв BiH
не пам'ятас, так як йою мати Обицька MapiaHHa ЮрiТвна померла |2.|2.20|4 р., u
батько взагалi вiдсутнiй (вiдповiдно до ч.l ст. l35 сК Украiни). Вихову"а"i" у
ЧинадiiЪському дошкiльному навч€tльному закладi (дитячий будинок) iнтернатного
тигIУ Закарпатськоi обласноТ ради. Навчався У ЧинадiТвськiй зоШ I-II ст.
мукачiвськот районнот Ради Закарпатськоi областi до 2013 року. Далi вступив на
навчання до Свалявського професiйною будiвельного лiцею (м. Свалява). у 2016
роцi закiнчив навчання та здобув професiю <Маляра; Шryкаryрa>.

житловою площею на правi приватноi власностi не забезпечений. Жодного
нерухомого майна на правi приватнот власностi не мае. Мiнiмальною нормою
житловоТ площi не забезпечений, у зв'язку з чим перебувае на квартирному облiку
м. Мукачева, вiдповiдно до рiшення виконавчого koMiTery Мукачiвськоi MicbkoT
Ради.

У шлюбi не перебувае, дiтей немае. Зареестрований у м. Мукачевi, по вулицi
Береста Олексiя, З2 (ryртожиток), можливостi проживання у ньому не мае. Наразi

контрактну

у вiйськовiй

проживае по мiсцю проходження вiйськовоi служби. Проходить
вiйськову службу з 16 листопада 2020 р. (TepMiHoM на три роки)
частинi А 1556. Повiдомив, що у нього iнвалiднiсть вiдсутня.

Е,дгард Iванович зазначив, Що з метою реалiзацiт свого права на отримання
житла за рахунок грошовоi компенсацiТ з державного бюджеry ним було обрано
помешкання, яке вiдповiдае Порядку та умовам надання субвенцii У 2о2о Роцi.
житловий будинок iз земельною дiлянкою, який знаходиться за адресою:
м. Мукачево, вул. Украiнська, буд. 3. .Щаний будинок повнiстю задовольняе потреби
та вимогИ Вдгарла Iвановича. ЖитловиЙ будинок розташований на земельнiй
дiлянцi площею _ 0,2464 га, яка придбаваеться разом з будинком. Загальна площа
будинкУ в цiломУ становиТь 62,20 кв.м., житлова площа _ 22,10 кв.м. ,Що будинку



належать TaKi споруди та гtрибудови: лiтня кУхнЯ, КОРiВНИК, ГаРаЖ, КЛаДОВа,

свинарник, колодязъ. У помешканнi наявнi звкрита веранда, прихожа, житлова

KiMHaTa, кухня, кJIадова, примiщення санiтарно-гiгiенiчного призначення, г€lзо-,

електро-, водопостачання та водовiдведення, kpiM того, помешкання облаштоване

меблями, якi залишаться пiсля придбання ýдгаРду Iвановичу,

ВисТУПИЛА:

н. Зотова начальник управлiння соцiального захисту населення

МукачiвСькоi MicbKoi ради, з€вначиЛа, щО розгJIянута заява Обицького E.I. та доданi

до неi Доку\dенти вiдповiдають встановленим нормам Порядку та умов надання у

2о20 роцi субвенцii з державною бюджеry мiсцевим бюджетам на проектнi,

будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку

сiмейних та iнших форм виховання, наближених до сiмейних, та забезпечення

житJIом дiтей-сирiц дiтей, позбавлених батькiвського пiклryвання, осiб з iх числа,

затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни 15 листопада 2017 роцу Jф

877 (в редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 0t червня 2020 р. jФ 515),

що дас пiдставу для прийняття рiшення про надання дозволу на перерахування

коштiв iз спецiального рахунка Обицького Едгарда Iвановича як оплати за

договором купiвлi-продажу житпового будинку JФ 1041 укладеного 18 червня 202]-

РоЦ, у розмiрi 333 87б, 00 грн. та договором купiвлi-продажу земельноi дiлянки Ns

1044 укпаденого 18 червня 202L РокУ, у розмiрi |04 216,00 грн,о що у cyMi складае

438 092,00 грн.

ЗауважиЛо, ЩО вiдповiдНо до п. 28 Порядку та умов надання субвенцiТ у 2020

роцi мiсчева комiсiя протягом п'яти робочих днiв з дати надходження поданн,I

роr.п"дu. йою по cyTi у присутностi дитини та приймае рiшення про

перерa)ryвання коштiв iз спецiального рахунка як оплати за вiдповiдним договором

купiвлi-продажу, якщо :

_ предметом договору е придбання у власнiстъ дитиною житлового rрlr1l..il::,
- цiна житлового примiщення та земельноi дiлянки визначена в договор1 купlвл1-

продажу, дорi"rье cyцi коштiв грошовот компенсацii, що розмiщенi на

спецiальному рахунку дитини, або е меншою вiд цiсТ суми, KpiM випадкiв,

установлених пунктом 39 Порядку та умов;
- житпо, Що придбаваеться, згiдно з актом обстеження стану житпового

примiщення (булинку, квартири), скJIаденим мiсцевою комiсiею (за мiсцем

пЪидбання жЙа), утвореною за рiшенням мiсцевого орГанУ ВИКОНаВЧОi ВЛаДИ,

органу мiсцевого самоврядування, е придатним для проживання;

- строк виконання договору купiвлi-продажу не перевищус двох мiсяцiв з дня

його укладення.
Умови п. 28 Порядrсу та умов дотриманi,
В. Iванчо - ,оrrо"а *ori"iT, .urrроrrо"увала гопосувати про прийняття рiшення

про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати за

доюворами купiвлi-продu*У, за пiдсумками розглянутоi по cyTi заяви та

документами до неi, поданими Обицьким E,I,

Члени KoMicii пiдтримали пропозицiю,



ВИРIШИЛИ:

Прийняти рiшення про надання дозволу на перерахування коштiв iз
спецiального рахунка Обицькою Едгарда Iвановича, 2|.||.|997 р.н.,
вiдкритого в ТВБВ J\Ъ, 10006/076 фiлii-ЗОУ АТ <<Ощадбаню>, рахунок
Jф UА92З12З560000026200046466408, н& рахунок продавця Мигович Маргiти
Дндрiiвни, N UА33312З56000002620650011395б, вiдкритий в ТВБВ N9 10006/07б

фiлii-ЗОУ АТ <Ощадбанк>>, МФО З12356, як оплати за договором купiвлi-продажу
житлового булинч J\Ъ 1041 укJIаденого 18 червня 2021 polsy, у розмiрi 333 87б, 00
грн. та договором купiвлi-продажу земельноТ дiлянки J\Ъ 1044 укладеного
18 червня 2021 року, у розмiрi L04 216,00 грн., що у cyMi складас 438 092, 00 грн.

Вказана BapTicTb житлового булинч разом iз земельною дiлянкою, що
придбаваються, у розмiрi 438 092, 00 грн., вiдповiдае нормам пунктiв 6, 28,38, 39
та 4I Порядку та умов надання субвенцii у 2020 роцi i скJIадаеться з 348 750, 00
грн. _ грошовоi компенсацii за належнi для отримання житловi примiщення з метою
придбання житла (вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery МукачiвськоТ
MicbKoT ради Ns 354 вiд 09.09.2020 року) та 89 З42,00 грн. - матерiальноi допомоги
з мiсцевого бюджеry (вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery Мукачiвськоi
MicbKoT ради }lb 182 вiд 25.05 .202| року).

Обицький Едгард Iванович, 2|.t|.t997 р.н., особа з числа дiтей-сирiт.
Спочатку отримав статус як дитина, позбавлена батькiвського пiклування,
вiдповiдно до рiшення Мукачiвсъкого мiськрайонного суду вiд 25 липня 2007 року
кПро позбавлення батькiвських прав ОбицькоТ Марiанни ЮрiТвни, мешканки
м.Мукачева, вул. Сiльвая, Зl9, по вiдношенню до неповнолiтнього сина Обицького
Едгарда Iвановича,21,.1,|.1997 р.н.>, а вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTeTy

Мукачiвсъкоi MicbKoi ради вiд 23.0б.2015 J\b 1б2 <Про надання, змiну та втрату
статусу), як дитина-сирота на пiдставi свiдоцтва про смертъ MaTepi Обицъкоi
Марiанни Юрiiвни, (яка померла 12.|2.2014 р.) вiд29 травня 2015 р., Серiя I-ФМ
J\Ъ 193777 (видане повторно) та довiдки вiддiлу ресстрацiТ aKTiB громадянського
стану Мукачiвського мiського управлiння юстицiТ Закарпатськоi областi вiд
20.09.2007 року Jф 401, де зазначено, що реестрацiю народження дитини проведено
вiдповiдно до ч.1 ст. 135 СК УкраiЪи.

Обицъкий E.I. 2|.||.1997 р.н., особа з числа дiтей-сирiт взятий на квартирниЙ
облiк вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery МукачiвськоТ мiськоi ради вiд
29.04.20|4 р. J\Ъ 57 uПро укладення договорiв житлового наЙму, взяття на
квартирний облiк та зняття з кооперативного облiку>. За iнформачiею з

,Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав власностi на
нерухоме майно, Щержавною ресстру Iпотек, единого реестру заборон вiдчуження

Житловою [лощею на правi приватноi власностi не забезпечений. Жодного
нерухомого майна на правi приватноТ власностi не мае.

У шлюбi не перебувае, дiтей немас. Заресстрований у м. Мукачевi, по вулицi
Береста Олексiя, 32 (гуртожиток), можливостi проживання у ньому не мае. Наразi
проживае по мiсцю проходженнrI вiйськовоТ служби. Едгард Iванович прохоДить

контрактну вiйськову службу з 16 листопада 2020 р. (TepMiHoM на три роки) у
вiйськовiй частинi А 1556. Iнвалiднiсть у Обицького E.I. вiдсутня.

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



2. СЛУХАЛИ:

н.зотову - начальника управлiння соцiального захисту населення, яка

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

кму вiд 15.11.20t7 р. Nч 877 (в редакцii'-rrо.iu"о"" КМУ ВiД 0t.0б.2020 P.N9 515)'

копiю рiшення про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального

рахунка як оппати за вiдповiдним договороN[ *у"i"пi-продажу не пiзнiше нiж через

п'ять робочих днiв потрiбно над-" д"r""i та мiсцевому розцоряднику/пiдроздiлу,

на пiдставi якого управлiнням соцi€lJIьного захисту населення Мукачiвськоi Micbko'

ради не пiзнiш. "i* ""р", 
,r'"r" рЪбо"* днiв пiсля надходження рiшення мiсцевоТ

koMici' про надання дозвоJIу на перерilryвання коштiв iз спецiальною рахунка як

оплати за вiдповiдним доюворо* *упi"лi_продажу буле надано дитинi письмову

згоду на переказ коштiв iз .rr.цi-""ого рахунка як оплати за договором iз

визначенням ф", що пiдлягас перерахуванню, та реквiзитiв рахунка дJIя

перерахування.
рiшення оформляеться протоколом, який складаеться у двох примlрниках,

пiдписусться BciMa членами мiсцевот koMicii та затверджусться виконавчим

KoMiTeToM МукачiвськоТ MicbKoT ради. Тому, протокол засiдання мiсцевоi KoMicii

необхiдно подати дJUI затвердженнrI в установленому законом порядку виконавчому

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

голосування.

ВИРIШИЛИ:

Зобов.язатиГегеДошо.Л.,секреТарякомiсiТ,ЗареЗУльТаТаМисьоюДнiшнЬоГо
засiдання, пiдгоryвати та подати проект РiШеННЯ :lY:З::YrллУУ::Злr f,l nl -|

ЙЙ;i;;;поi:,fr .йiради<Про*Iтвердж""у"ry]*lузас.,,ff х"::,тт.:::":тг,lн""ъ;;;#;;;;;;iЁ ц;;" "о,реб" "uдч""" у, ?у:^*1,л;::,"::*' 
з

. л-__,-: i*,-i_o-, rтл_hАlrпLr,гтri пrrбпти_
ffi ##;I#;;;;;1;;i;;^'й;о*.:.:::рjlлчIi:,:r*":J:,::rл,*?I1тl"r",liilХ,*v'AФDrlvrv vrvЁ+ 

iмейних та iнших фор, виховання,
придбання житла та примiщень для розвитку с,

-л_ _ -:-лу- л,,лi- -i-дй ,rrrабяппених
ЖЖ;;;;;;;;;;; r; .uб".r."ення житлом дiтей-сирiъ дiтей, ПОЗбаВЛеНИХ

батъкiвською пiклу"urr"", осiб з ik числа>) у встановлений Порядком та умовами

TepMiH.
голосУВАЛИ: <<за>> _ 9, <<проти) - 0, ((утрималися>>

Голова KoMiciT:

Засryпник голови KoMicii:

Секретар KoMicii:

Члени KoMicii:

нова о.Р.
Гегедош О.Л.

ушкаш В.В.
Свирида В.В.
Чурила М.М.

Iванчо B.I.
Зотова н.В.

етей Ф.Ф.
Герч М.М.


