
Протокол ЛЬ 4

засiдання мiсцевоi KoMiciT для формування пропозицiй щодо потреби надання
у 2020 роui субвенчii з лержавного бюджету мiсцевому бюлжеry на проектнi,
булiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку

сiмейних та iнших форм вихованняо наближених до сiмейних, та забезпечення
житлом дiтей-сирiц дiтей, позбавлених батькiвського пiклування,

осiб з ix числа

16.07.2021 м. Мукачево

Початок l 1.00

Присутнi:
l олова KoMlctl:
Iванчо В. I. - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих

органiв Мукачiвськоi MicbKoI ради.
Засryпники голови KoMicii:

Зотова Н.В. - начальник управлiння соцiального захисту населення
МукачiвськоТ MicbKoT ради.

Члени KoMiciT:

Гарапко В. М. - заступник начальника юридичного вiддiлу I\4укачiвськоТ
Mlcbкol ради;

Гелетей Ф. Ф. - старший iнспектор з проектно-кошторисноi роботи вiддiлу
будiвничтва та ремонту управлiння булiвництва та
iнфраструктури МукачiвськоТ мiськоi ради ;

Кучик Т. М. - головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноТ та позашкiльноi
освiти управлiння освiти, культури, молодi та спорry
МукачiвськоТ мiськоi ради;

Свирида В.В. - начальник вiддiлу <Щентр надання адмiнiстративних
послуг МукачiвськоТ MicbKoT ради> ;

Чурила М.М. - головний спецiалiст вiддiлу житлово-комунальноIо
господарства управлiння мiського господарства
МукачiвськоТ MicbKoT ради.

Вiлсутнi члени KoMiciT:

Гегедош О.Л. - завiдувач сектору соцiальних служб для ciM'T, дiтей та
молодi управлiння соцiального захисту населення
Мукачiвськоi пдiськоТ ради - перебувае у вiдпустцi;

Герш М. I\4. - заступник начальника управлiння, нач€uIьник бюджетного
вiддiлу фiныrсового управлiння МукачiвськоТ MicbKoT ради -
перебувас у вiдпустui;

Степанова О,Р. - начальник служби у справах дiтей МукачiвськоТ MicbKoT

ради - перебувае у вiдпустцi;
Попфолушi С.В. - начальник вiддiлу бухгалтерсъкого облiку та звiтностi

управлiння соцiального захисry населення МукачiвськоТ
мiськоI ради - перебувас на лiкарцяном}l



Пушкаш В.В. - головний спецiалiсц rорисконсульт вiддiлу державного
арх iTe ктурн оl,о-булi вел ь н о го кон тролю VIукач i вс ькоТ
MicbKoT ради - llеребувас у вiдгrустцi.

- головний спецiалiст слух<би у справах дiтей МукачiвськоТ
MicbKoT ради;

- особа з числа дiтей-сирiт;

- особа з числа дiтей, позбав.ltених батькiвського пiклування.

Запрошенi:
Пойдин Н.П.

Маняк А.П.

Йовбак Ю,М.

Порядок денний:

1. Про розгляд подання нач€шьника управлiння соцiального захисту населення
МукачiвськоТ MicbKoT ради - Н.Зотовоi щодо надання дозволу на перерахування
коштiв iз спецiального рахунка, як оплати за договором купiвлi-прооu*у за
рахунок грошовоТ компенсацiТ за належнi для отримання житловi примiщення
для дiтей з метоЮ придбання житла вiдповiдно до поданоТ 1 3.07.202t року заяви
IVIаняк Андрiсм Павловичем (01 .04.1997 р.н.) - особою з числа лiтей-сирiт.

2, Про розшяд подання начальника управлiння соцiального захисту населення
МукачiвськоТ MicbKoT ради - Н.ЗотовоТ щодо надання дозволу на перерахування
коштiв iз спецiального рахунка, як огIлати за догоВороМ купiвлi-прооu*у за
рахунок грошовоТ компенсацiТ за належнi для отримання житловi примiщення
для дiтей з метою придбання житла вiдповiдно до поданоТ 1 5.о7.2021 Ъоrч заяви
Йовбаком Юрiсм Миколайовичем (05.01.1998 р.н.) - особою з числа дiтей,
позбавлених батькiвською пiклування.

3. Рiзне.

1. СЛУХАЛИ;

н, ЗотовУ начальника управлiння соцiальною захисту населення, яка
довела до вiдома присутнiХ, Що п.25 та п. 26 Порядку та умов надання у 2020 роцiсубвенцii з державного бюджеry мiсцевим бюджетам на проектнi, Ьудi"ельно-
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 iх числа, затверджених
постаноВою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни l5 листопада2017 рокУ J\b 877 (в'редакцiТ
ПОСТаНОВИ КабiНеТУ MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01 червня 2о2о р.м 515) 

"r.пЙпо, щогрошова компенсацiя може бути використана на придбанн" ,*rrпоuого примiщення
у прийнятих в експлуатацiю житлових будинках у будь-якiй адмiнйтративно-
територiальнiй одиницi протяюм одного року з дня зарахування коштiв наспетIiальний рахунок в уповноваженому банку за наявностi погодження мiсцевоТkoMicii, !ля отримання згоди на перерахування коштiв iз спецiального рахунка якоlrлатИ за вiдпоВiдниМ договорОм купiвлi-продажУ за рахунОк грошовоТ компенсацiТ
дитинi необхiдно звернутися до мiсцевого роrпоряднйка7пiдрозлiлу та подати йомуодин примiрник договору купiвлi-продажу, в якому зазначено, що жиле



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

Так, |3.07 .202l рокУ, дО управлiння соцiального захисту населення
МукачiвСькоТ MicbKoi ради падiйшла заява особи з числа дiтей-сирiт Маняк Дндрiя
Павловича, 01 .04.1997 р.н., про надання дозволУ на перерахування коштiв з його
спецiальНого рахуНка, вiдкРитогО в ТВБВ Ns 1000б/076 фiлii-зоУ АТ кОщадбанк>>,
РаХУНОК JЪ UА443123560000026202045102б08, н8 рахунок 11родавця
Товтин Свiтлани МиколаТвни, J\Ъ Uлб2305299000002620675tцц7т86, вiдкритого увiддiленнi Ат кБ <Приватбанк)) як оплати за договором купiвлi-прода*у n"uprrp"
укладеного 12 липня 2021 року Jф 11 66, у розмiрi 4lб 242,00 грн. Вказана BapTicTb
житловоТ квартирИ, що придбавасться вiдповiдас нормам пунктiв 6,28, з8, з9 та 4\
Порядку та умов надання субвенцii у 2020 роцi i складаеться з 348 750, 00 грн. -
грошовот компенсацii за належнi для отримання житловi примiщення з ,nЁrо*
придбання житла (вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery МукачiвськоТ
MicbKoT Ради JYs 354 вiд 09.09.2020 року) та 67 4g2,0O грн. - матерiаль"оi.допоrо.l,r
з мiсцевого бюджеry (вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiiery МукачiвськоТ
мiськоi РаДи J\9 24б вiд 06.07.202l року). Що заяви додано документи передбаченi
п.20 ПорядIry та умов надання у 2020 роцi субвенцii.

н. Зотова запропонув€UIа, подану заяву Маняка А.п. та доданi до неТ
доч,N4енти, розгJIянути по cyTi у присутностi Маняка Андрiя Павловича та за
результатами розгляду якот надати дозвiл або вiдмову на перерахунок коштiв iз
спецiального рахунка як оплати за вiдповiдним договором купiвлi-продажу
квартири.

fiовела до вiдома присутнiх змiст заяви Маняка А.п. про надання дозволу на
перерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати за договором купiвлi-
продажу квартири у розмiрi 4lб 242,00 грн. та доданi до неi докуl\4енти, а саме:

1. Щоговiр купiвлi-продажу квартири вiд 12 липня 2о21, року J\b l 16б - 3 арк.
2. АкТ обстеженнЯ станУ житлового примiщення (булинку, квартири) вiд

27 травня2O2r року J\b б - 3 арк.
3. Звiт про оцiнку майна однокiмнатнот житловоi квартири загальною площею

33,90 м. кв. за адресою: Закаргlатська область, м.Мукачево, вулиця Франка
IBaHa, буд. 1,46, кв. 87, виконаного (18) червня 2O2t року оцiнювачем -
фiзичною особою-пiдприемцем Леньо В'ячеславом Михайловичем
(квалiфiкацiйне свiдоцтво оцiнювача cepiT мФ Jф 5872 вiд 05.04.2008 Р.,
сертифiкат ФЩ\4У Ns266121 вiд 06.04.202l р.) - 33 арк.

4. ФотоГрафiТ житловоТ квартири за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево,
вул. Франка IBaHa, бул.146, кв. 87 - 2 арк.

5. Копiя договору дарування квартири вiд |9.о2.2о20 року, зареестровано.в
peccTpi за J\b 220 - 2 арк.

6. КопiЯ ВитягУ з !ержавного ресстру речових прав на нерухоме майно пр0
реестрацiю права власносТi вiд 19,02.2020 р. Jф 200970795 (про ресстрацiю
права власностi Товтин Свiтлани Миколаiвнио об'екта житловоТ HepyxoMocTi *



квартири за адресою: м. Мукачево, вул. Франка IBaHao булинок 146,

квартира87)- l арк.

7. Копiя технiчного паспорта на квартиру (KiMHaTa, жилий блок, секцiю) JФ 87 у
багатоквартирному булинку по вул. Франка IBaHa, J\Ъ |46, м. Мукачево,
ЗакарпатськоТ областi вiд 16.06.2021 р., iнвентаризацiйна справа Ns 7476

- 4 арк.

8. Iнформацiйна довiдка j\Ъ 26541б017 вiд 12.07,202l р. (Iнформацiя з Щержавного

ресстру речових прав на нерухоме майно та Ресстру прав власностi на нерухоме
майно, Щержавного ресстру Iпотек, Сдиного ресстру заборон вiдчуження
об'сктiв нерухомого майна щодо суб'скта) Товтин Свiтлани Миколаiвни
(iдент. N9 329050бб85) - 1 арк.

9. Iнформачiйна довiдка N 2654|6З45 вiд 12,07 .2021 р. (Iнформацiя з lержавного
реестру речових прав на нерухоме майно та Ресстру прав власностi на нерухоме
майно, Щержавшого ресстру Iпотек, единого реестру заборон вiдчуження
об'сктiв нерухомого майна щодо об'скта нерухомого майна) за адресою
мiсцезнаходження майна - Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Франка
IBaHa, буд. t46, кв. 87 - l арк.

10.Витяг з Щержавного реестру обтяжень рухомого майна (податковi застави) вiд
|2.07.2021 р. Ns 7З672189 - l арк.

1l.Довiдка вiд |2.07.2021 р. Jф 1,790ll0l99-4 кПро заресстрованих у житловому
примiщеннi/булинку осiб> за адресою: м.Мукачево, вулиця Франка IBaHa,

буд. t46, кв.87 - 1 арк.

ДОПОВНИЛИz

М.Чурила - головний спецiалiст вiддiлу житлово-комунального господарства
управлiння мiського господарства Мукачiвськоi мiськоi ради наголосила присутнiм,
що Маняк Андрiй Павлович,01.04.1997 р.н., особа з чиQла дiтей-сирiт взятий на
квартирний облiк вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTeTy МукачiвськоТ MicbKoT

ради вiд29.04.20t4 р. JФ 57 <Про укладання договорiв житлового найму, взяття на
квартирний облiк та зняття з 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'ектiв нерухомого майна щодо суб'скта - вiдомо, що Маняк А"дрiй Павлович
маЙна не мае. Житловою площею на правi приватноТ власностi не забезпечений.
Жоднопэ нерухомого майна на правi приватноi власностi не мас.

Н.Пойдин головний спецiалiст служби у справах дiтей МукачiвськоТ
MicbKoT ради довела до вiдома членiв KoMicii, що першочергово Маняк Андрiй
Павлович,01.04.|997 р.н., до набуття повнолiття перебував на облiку у служби у
сIIравах дiтей МукачiвськоТ мiськоi ради, як дитина, позбавлена батькiвського
пiклування, а внаслiдок cMepTi MaTepi Маняк НаталiТ Василiвни, (яка померла
0З.05.201З р.згiдно свiдоцтва про смерть вiд 04 травня 2013 р., Серiя I-ФМ
J\b 154360), йому було змiнено стаryс на статус дитини-сироти. Вiдомостi про



батька в актовий запис lrро народження дитини BHeceHi у вiдповiдностi до ч.1

ст. 135 Сiмейного кодексу УкраIни. Згiдно рiшення виконавчого KoMiTeTy

Мукачiвськоi мiськоi ради ЗакарпатськоТ областi вiд 28 травня 2013 року J\Ъ 89 <Про

надання та змiну статусу дiтей>.

ЗАсЛУхАЛИ:

вiцiрозгIовiв,

в мiсцях позбавлення волi за вироком суду. Через два роки мати померла внаслiдок
чого йому було змiнено стаryс з дитини, позбавленоТ батькiвського пiклування на

статус дитини_сироти. Батько взагалi вiдсутнiй (вiдомостi про батька в актовий
запис про народження дитини BHeceHi у вiдомостi до ч.l ст. l35 Сiмейного коДексу

УкраТни). Пiсля вiдiбрання у MaTepi перебував у приryлку для дiтеЙ, Свалявському

центрi соцiально-психологiчноi реабiлiтацii дiтей, а потiм бу" влаштований На

виховання в дитячий булинок сiмейного типу ciM'T Горкавчук (м.Мукачево).
Навчався у Мукачiвськiй загальноосвiтнiй школi I-III сryпенiв Jф 16, де закiнчив 9

класiв. Продовжив навчання у Професiйно - технiчному училищi J\Ъ 8 MicTa

Мукачева, за спецiальнiстю ((автослюсар) та здобув професiйно-технiчну ocBiry.
15.08.20l8 р.уклав шлюб з Шикула Наталiсю Петрiвною,04.02.1995 р.н. У

шлюбi народилася дитина Шикула !арина Андрiiвна, 26.|02020 р.н. Сiм'я
проживас у найманiй квартирi в MicTi Ужгород, так як власного житла вони з

дружиною не мають. Повiдомив, що у нього iнвалiднiсть вiдсутня.
Маняк Андрiй зазначив, що з метою реалiзацiТ свого права на отримання

житла за рахунок грошовоТ компенсацii з державного бюджету, ним було обрано
помешкання, яке вiдповiдас Порядку та умовам надання субвенцii у 2020 роцi.
Однокiмнатна квартира знаходиться за адресою] м. Мукачево, вул. Франка IBaHa,

буд. 14б, кв. 87. !,ана квартира повнiстю задовольняе потреби та вимоги Андрiя
Павловича. У квартирi наявна одна житлова KiMHaTa, примiщення caHiTapHo-
гiгiснiчного призначення, електро-, водопостачання та водовiдведення, KpiM того,
KiMHaTa облаштована меблямио якi залишаться пiсля придбання помешкання
Андрiю Павловичу.

ВиСТУПИЛА:

В.Гарапко - заступник начальника юридичного вiддiлу, яка зазначила, що
розгJIянута заява Маняк А.П. та доданi до неi документи вiдповiдають
встановленим нормам Порядку та умов надання у 2020 роцi субвенцii з державного
бюджеry мiсцевим бюджетам на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання
житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм виховання, наближених
до сiмейних, та забезпечення житлом дiтей-сирiц дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, осiб з Iх числа, затверджених постановою Кабiнеry IVIiHicTpiB УкраТни
15 лиотопада2Ot7 року J\Ъ 877 (в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 01 червня 2020 p.Ng 515), що дас пiдставу для прийняття рiшення про цадання
дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка Маняка Андрiя
Павловича як оплати за договором кугriвлi-продажу квартири, укJIаденого 12 липня
2021 року Jф 11бб, у розмiрi 4lб 242,00 грн.



Зауважило, Що вiдповiдно до п. 28 Порядку та умов надання субвенцiТ у 2О20
роцi мiсцева комiсiя протягом п'яти робочих днiв з дати надходження подання
розглядае його по cyTi у присутностi дитини та приймае рiшення проперерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати за вiдповiдним договоромкупiвлi-продажу, я кщо :_ предметом договору е придбання У власнiсть дитиною житлового

примiщення;
- ЦiНа ЖИТЛОВОГО ПРИМiщення визначена в договорi купiвлi-продажу,

дорiвнюе cyMi коштiв грошовот компенсацiт, що розмiщенi наспецiальному рахунку дитини, або с меншою вiд цiеТ с).I\4и, KpiM
випадкiв, установлених пунктом З9 Порядку та умов;- житло, Що придбавасться, згiдно з актом обстеження стану житлового
примiщення (булинку, квартири), складеним мiсцевою комiсiсю (замiсцем придбання житла), утвореною за рiшенням мiсцевого органу
виконавчот влади, органу мiсцевого самоврядування, е придатним дляпроживання;

_ строк виконання договору купiвлi-продажу не перевищус двох мiсяцiв з
дня його укладення.

Умови п. 28 Порядку та умов дотриманi.

В, Iванчо - голова KoMiciT, запропонувала голосувати про прийняття рiшенняпро надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати задоговором купiвлi-продажу, за пiдсумками розглянутоI по cyTi заяви та
док)А4ентами до неТ, поданими Маняк А.П.

Члени KoMiciT пiдтримали пропозицiю.

ВИРIШИЛИ:

прийняти рiшення про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального
рахунка J\b UA443123560000026202o45102608' uiл*р"rо.о на iм'я Маняк д"дрi"Павловича в твБв м l000б/O7б фiлii-ЗОУ АТ пОщадбанк>, на рахунок Товтин
СВiТЛаНИ МИколаiвни j\ГsUА623О529900000262о675|447786, вiдкритого у вiддiленнiАт кБ <Приватбанк)) як оплаТи за догОвороМ купiвлi-ПродажУ квартири, укладеного|2 липня 2a2l року Jъ 1 1 66, у розмiрi 4tб 242,0О грн. J

Вказана BapTicTb квартирИ, що приДбавастьсЯ склада€Ться З 348 750, 00 грн. -грошовот компенсацii за належнi для отримання житловi примiщепп"", 
-метою

придбання житла (отриманих вiдповiдно до рiшення ""no"u""o.o KoMiTeTy
МукачiвськоТ MicbKoT ради j\b 354 вiд 09.09.20i0 роry) та 67 4g2, 00 грн.
матерiальноТ допомоги з мiсцевого бюджету (отриru"оf вiдповiдно до рiшеrн"виконавЧого KoMiTery МукачiвськоТ MicbKoT Ради J$ 246 вiд 06.07 .202L року):Маняк Андрiй Павлович, 01.04.|gg7 р.н., особа з числа дiтей-сrДr. Crury.
дитини-сироти набув на пiдставi свiдоцтва про смерть MaTepi Маняк НаталiiВасилiвни вiд 04 травня 2О|3 р. Серiя I_Фм J\b 154за0, вiдомостi про батька в
аКТОВИЙ ЗаПИС ПРО НаРОДЖенНя дитини BHeceHi у вiдповiдностi до ч.1 ст, lз5Сiмейного кодексу УкраТни, згiдно рiшення виконавчого KoMiTery МукачiвськоТ
MicbKoT Ради Закарпатськоi областi вiд 28 травня 201З року N9 89 кПро надання та



змiну статусу дiтей>.
IVIаняк А.п. взятий на квартирний облiк вiдповiдно до рiшення виконавчого

KoMiTeTy МукачiвськоТ MicbKoT ради вiд 29.О4.2014 р. J\b 57 uПро укладання
договорiв житлового найму, взяття на квартирний облiк та зняття з кооперативного
облiку>. Житловою площею на правi гIриватнот власностi не забеъпечений.
жодного нерухомого майна на правi приватноi власностi не мае.

15.08.2018 р.уклав шлюб з Шикула Наталiею Петрiвною, 04.02.1995 р.н. Ушлюбi народилася дитина Шикула Щарина Андрiiвна, 26.|0.202О р.н. Сiм'я
tIроживае у найманiй квартирi в MicTi Ужгород, так як подружжя власного житла
нема€. Iнвалiднiсть у Маняк А.П. вiдсутня.

ГОЛОСУВАЛИ: (за)) - 7, кпроти)) - 0, (утрималися>> - 0.

2. СЛУЬЛИ:

н. ЗотовУ начальника управлiння соцiального захисry населення, яка
довела до вiдома присутнiХ, Що п.25 та п. 26 Порядку та умов надання у 2020 роцiсубвенцii з держаВногО бюджеry мiсцевиМ бюджетаМ на проектнi, булiu*по"о-
peMoHTHi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших
форМ вихованНя, наблИжениХ до сiмеЙних, та забезпечення жиТлом дiтей-сирiц
дiтей, позбавлених батькiвського гtiклування, осiб з ix числа, затверджених
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни 15 листопада 20|7 року Ns 877 (в редакцiТ
постаноВи Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01 червн я 2020 р. JФ 5 15) визнйrо, що
грошова комIIенсацiя 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 мiсцевот
koMicii. fiля 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 зазначено, Що жиле
примiщення переда€ться Тй у власнiсть, а також документи, передбаченi пунктом
20 Порядку та умов надання субвенцiТ у 202О роцi.Так, 15.07,2021 рокУ, до управлiння соцiальною захисту населення
Мукачiвськоi MicbKoT РадИ..надiйшла заява особи з числа дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування Йовбака Юрiя Миколайовича, 05.01.1998 Р.Н., про
надання дозволу на перерахування коштiв з його спецiального рахункц вiдкритогов твБВ М 1000б/076 фiлiТ-ЗОУ АТ uОщuдбаrп,,, pu*y"on
J\b UА8зЗl2З56000002620109435з108, на рахунок продавця Кошеля IBaHa
Iвановичо, Jt UА1030529900000262089о47з5232, вiдкриiого у вiддiленнi дт кБ
кприватбанк)) як оплати за договором купiвлi-продажу *uupr"p" укладеною15 липня 202l року J\b 13]r7,у розмiрi 498 б00,00 грн. Вказана BapTicTb житловоi
квартирИ, що приДбавастьсЯ вiдповiдас нормам пунктiв 6,28,38, 30 та 4l Порядку
та умов надання субвенцiТ у 2020 poui i складаеться з 348 750, 00 грн. - гроЬовоТ
компенсацiТ за належнi для отримання житловi примiшtення з метою придбання
житла (вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery МукачiвськоТ MiciKoI ради



J\Ъ 5l1 вiд 22.|22020 року) та l22 850,00 грн. - матерiальноi допомоги з мiсцевого
бюджеry (вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery Мукачiвськоi MicbKoT ради
Ns 246 вiд 06.07.202| року), а також 27 000,00 грн - власних rюштiв внеоених на
сшецiальний рахунок Йовбаком Юрiсм. .Що заяви додано документи перелбаченi
п.20 Порядку та умов надання у 2020 рочi субвенцii.

Н. Зотова запропонувала, подану заяву Йовбака Ю.М. та доданi до неТ

документи, розгJIянути по cyTi у присутностi Йовбака Юрiя Миколайовича та за
результатами розгляду якоi надати дозвiл або вiдмову на перерахунок коштiв iз
спецiального рахунка як огIлати за вiдповiдним договором купiвлi-продажу
квартири

fiовела до вiдома присутнiх змiст заяви Иовбака Ю.М. про надання дозвслу
на перерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати за договором купiвлi-
продажу квартири у розмiрi 498 б00, 00 грн та доданi до неi док}менти, а саме:

1. Щоговiр кугriвлi-продажу квартири вiд 15 липня 2021 року J\b 13 |7 - 2 арк.

2. Акт обстеження стану житлового примiщення (булинку, квартири) вiд
27 травня2O2L року J\Ъ 5 - 3 арк.

З. Звiт про оцiнку майна (квартири) загальною rlлощею З6,70 м. кв. за адресою:

Закарпатська область, м.Мукачево, вулиця Великогiрна, буд. 18, кв. l9,
виконаного ( 18) червня 2021l року оцiнювачем фiзичною особою-
пiдприемцем Пренделович Русланом Йосигtовичем (сертифiкат суб'скта
оцiночноТ дiяльностi ФЩМУ Jф914/18 вiд 23.||.2018 р.) - 13 арк.

4. ФотографiТ житловоi квартири за адресою: Закарпатська область,

м.I\4укачево, вулиця Великогiрна, буд. 18о кв. 19, - 2 арк.

5, Копiя договору дарування квартири вiд 03 .07.2014 року, заресстровано в

peccTpi за М |468 -2 арк.

6. Копiя Витягу з Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно про

реестрацiю права власностi вiд 03.07.2014 р. Jф 2З789827 (npo ресстрацiю
права власностi Кошеля IBaHa Iвановича, об'екта житловоI HepyxoMocTi -
квартири за адресою: м.VIукачево, вулиця Великогiрна, бул. 18, кв. l9,) -
1 арк.

7. Когriя технiчного паспорта на квартиру (KiMHaTa, жилий блоко секцiю) J\Ъ 19 у
багатоквартирному булинку по вуличi Великогiрна, буд. 18, м. Мукачево,
ЗакарпатськоI областi вiд ||.06.2021 р., iнвентаризацiйна справа М 8З96

- 4 арк,

8. Довiдка-характеристика видана КП Мукачiвське MicbKe бюро технiчноТ

iнвентаризацii та експертноi оцiнки вiд 1 1.0б.2021 р. Jф 728 - 1 арк.

9. Iнформацiйна довiдка Jф 265939З48 вiд 15.07.2021 р. (Iнформацiя з

Щержавного ресстру речових llрав на нерухоме майно та Ресстру прав

власностi на нерухоме майно, ,.Щержавного реестру Iпотек, Сдиного реестру
заборон вiдчуження об'сктiв нерухомого майна щодо суб'екта)
Кошеля IBaHa Iвановича (iдент. Ns2425415З74) * 4 арк.



1g.Iнформацiйна довiдка Ns 2659404З1 вiд |5.07,2021 р. (Iнформаuiя З

!,ержавного реестру речових гIрав на нерухоме майно та РеСстРУ ПРаВ

власностi на нерухоме.майно, Щержавного реестру Iпотек, еДинОгО РеССТРУ

заборон вiдчуження об'ектiв нерухомого майна щодо об'екта нерухомого

майна) за адресоЮ мiсцезнаходженнЯ майна - Закарпатська областьо

м. VIукачево, вулиця Великогiрна, буд. t 8о кв. 19 - 2 арк.

11.довiдка вiд |4.07.2021 р. М |821410Д9-21 <Про зарееотрованих у житловому

примiщеннi/булинку осiб> за адресою: м. Мукачево, вулиця Великогiрна,

бул. 18, кв. 19 - 1 арк.

ДОПОВНИЛИ:

NI.Чурила - головний спецiалiст вiддiлу житлово-комунального господарства

управлiння мiського господарства МукачiвськоТ MicbKoT ради наголосила присутнiм,

що Йовбак Юрiй Миколайович,05.01.1998 р.н., особа з числа дiтей, позбавлених

батькiвського пiклування взятий на квартирний облiк вiдповiдно до рiшення
виконавчого KoMiTeTy Мукачiвськоi MicbKoi ради вiд 28.07.2015 Р. JФ 208 <ПРО

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

кооперативного облiку>. Згiдно рiшення взятий на квартирний облiк та включено в

загальний список черговостi, як дитину, позбавлену батькiвського гliклування,

забезпечено житлом нижче встановленот мiнiмальноi норми забезпеченостi. За

iнформацiею з ,щержавного ресстру речових прав на нерухоме майно та Ресстру

прав власностi на нерухоме майно, Щержавного ресстру Iпотек, СдиноГо рееСТРУ
заборон вiдчуження об'ектiв нерухомого майна щодо суб'скта - вiдомо, що за
йовбаком Юрiсм Миколайовичем не зареестровано права власностi, iнших речових
прав, iпотек, обтяжень. пtитловою площею на правi приватнот власностi не

забезпечений. Пtодного нерухомого майна на правi приватноI власностi не мас.

Н.Пойдин головний спецiалiст служби у справах дiтей МукачiвоькОТ

MicbKoT ради довела до вiдома членiв KoMicii, що Йовбак Юрiй МиКОЛайОВИЧ,

05.01.1998 Р.Н,о До набуття повнолiття перебував на облiку у служби у справах

дiтей I\4укачiвськоТ MicbKoT ради, як дитина, позбзвлена батькiвського пiклування,

внаслiдок шозбавлення батькiвських прав MaTepi йовбак Ганни ЮрiТвни (1965 р.н.)
вiдносно Юрiя, згiдно рiшення Мукачiвськоry мiськрайонного сулу ЗакарпатськоТ

областi вiд 16.01.20 |2 р., справа J\Ъ 2-108/12. Иовбак Ганна ЮрiТвна була одинокою
матiр'ю, у зв'язку з чим вiдомостi про батька в актовий запис про народження

дитини BHeceHi у вiдповiдностi до ч.1 ст. 135 Сiмейного кодексу Украiни. Згiдно

рiшення виконавчого KoMiTery Мукачiвськоi MicbKoi ради Закарпатськоi областi вiд
24 сiчня 2О|2 року JVэ б <Про надання та змiну статусу дiтей>.

ЗАСЛУХАЛИ:

Йовбака Юрiя Миколайовича 05.01.1998 р.н., розповiв, що у вiцi
чотирнадцяти poKiB бу" вiдiбраний у MaTepi у зв'язку з невиконаННяМ неЮ

батькiвських обов'язкiв. Мати не дбала гrро нього та iнших дiтей, часто виганяла з

ДоМУ, так як зловживаJIа алкогольними напоями та нiде не працювaUIа. Батька у



Юрiя Немас. У зв'язку з чим, 22.01.2012 р. йому надано статус дитини, позбавленоТ

батькiвського пiклування. Пiсля вiдiбрання у MaTepi перебував у гIритулку для дiтеЙ
(смт.Батьово), Мукачiвська ЗОШ-iнтернат I-II ст. м.Мукачева, Обласному диТяЧоМУ

туберкульозному санаторiю (Човен, с.Березники, Свалявського району), а пiсля

закiнчення TepMiHy лiкування знову влаштований на навчання до Мукачiвськот

ЗоШ-iнтернат I-II ст. м.Мукачева, потiм до ПеречинськоТ ЗоШ-iнтернаry I-II ст.

для дiтей сирiт та дiтей позбавлених батькiвського пiклування. З 01.09.20|4 р.
навчався у Мукачiвському професiйному аграрному лiцеi iM. М.щанканича, за

опецiальнiстю (тракторист-механiк> та здобув професiйно-технiчнУ ocBiry.
Йовбак Юрiй у шлюбi не перебувае, дiтей немас. Наразi проживае у свосТ

тiтки по материнiй лiнii, так як власного житла не мае. Повiдомив, що У нЬОГО

iнвалiднiсть вiдсутня.
Йовбак Юрiй зазначив, що з метою реалiзачii свого права на отримання

житла за рахунок грошовоI компенсацii з державного бюджету, ним було обрано
помешкання, яке вiдповiдас Порядку та умовам надання субвенцiТ У 2020 роui.
Однокiмнатна квартира знаходиться за адресою: м.Мукачево, вулиця Великогiрна,
буд. 18, кв. 19. Щана квартира повнiстю задовольняс потреби та вимоги Юрiя
Миколайовича. У квартирi наявна одна житлова KiMHaTa, примiщення caHiTapHo-

гiгiенiчного призначення, електро-, газо-, водопостачання та водовiдведення, KpiM

того, KiMHaTa та iншi примiщення квартири облаштованi меблями, якi залишаться
пiсля придбання помешкання Юрiю Миколайовичу.

ВиСТУПИЛА:

В.Гарашко - засryпник начальника юридичного вiддiлу, яка зазначила, що

розглянута заява Йовбака Ю.М. та доданi до неТ документи вiдповiдають
встановленим нормам Порядку та умов надання у 2020 роцi субвенцiТ з державного
бюджец мiсцевим бюджетам на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання
житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форпл виховання, наближених

до сiмейних, та забезпечення житлом дiтей-сирiц дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, осiб з iх числа, затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни

15 листоп ада 2017 року J\"9 877 (в релакrriТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 01 червня 2020 р. JФ 5l5), що дае пiдставу для прийняття рiшення про надання

дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка Йовбака Юрiя
Миколайовича як оплати за договором купiвлi-продажу квартири, укладеного 15

липня 2021 рокуN9 131r7,у розмiрi 498 600,00 грн.
Зауважил&, що вiдповiдно до п. 28 Порялку та умов надання субвенчii у 2020

роцi мiсцева комiсiя протягом п'яти робочих днiв з дати надходження подання

розглядас його по cyTi у присутностi дитини та приймае рiшення про
перерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати за вiдповiдним договором
купiвлi-продажу, якщо :

- предметом договору е придбання у власнiоть дитиною житловог0
примiщення;

- цiна житлового примiщення визначена в договорi купiвлi-продажу,
дорiвнюс cyMi коштiв грошовоТ компенсацiТ, що розмiщенi на



спецiальному рахунку дитини, або е меншою вiд цiсi суми, KpiM
випадкiв, установлених пунктом 39 Порядку та умов;

- житло, що придбаваеться, згiдно з актом обстеження стану житловогU
примiщення (булинц, квартири), скJIаденим мiсцевою комiсiею (за

мiсцем придбання житла), утвореною за рiшенням мiсцевого органу
виконавчоТ влади, органу мiсцевого самоврядування, с придатним для
проживання;

- строк виконання договору кугriвлi-гrродажу не перевищуе двох мiсяцiв з

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

В. Iванчо _ голова KoMiciI, запропонувала голосувати про прийняття рiшення
11ро надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати за

договором купiвлi-продажу ква!тири, за пiдсумками розглянутоТ по cyTi заяви та

документами до неi, поданими Иовбаком Ю.М.
Члени KoMiciT пiдтримали пропозицiю.

ВИРIШИЛИ:

Прийняти рiшення про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального

рахунка }ф UА83312З560000026201094З53108, вiдкритого на iм'я Йовбака Юрiя
Миколайовича, 05.01.1998 р.н., в ТВБВ J\Ъ l000б/07б фiлiТ-ЗОУ АТ <Ощадбанк>>, на

рахунок гIродавця Кошеля IBaHa Iвановича, J\Ъ UА1030529900000262089047352З2,
вiдкритого у вiддiленнi АТ КБ <Приватбанк> як оплати за договором купiвлi-продажу
квартири, укладеного 15 липня 2021 року ]\Ъ 13lr7, у розмiрi 498 б00, 00 грн.
Вказана BapTicTb квартири, що придбавасться складасться з 348 750, 00 грн. - грошовоТ
компенсацiТ за належнi для отримання житловi примiщення з метою придбання житла
(вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery Мукачiвськоi MicbKoT ради М 511 вiд
22.12.2020 року) та |22 850,00 грн. - матерiальноТ допомоги з мiсцевого бюджеry
(вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery МукачiвськоТ MicbKoi ради Ns 246 вiд
06.07.2021 року), а також 27 000, 00 грн - власних коштiв внесених на спецiальний

рахунок Йовбаком Юрiсм.
Йовбак Юрiй Миколайович, 05.01.1998 р.н., особа з числа дiтей, позбавлених

батькiвського пiклування. Статус дитини позбавленоi батькiвського пiклування
набув на пiдставi рiшення Мукачiвського мiськрайонного суду ЗакарпатськоТ
областi вiд 16.01.2012 р., справа М 2-108/l2 пПро позбавлення батькiвських прав
Йовбак Ганни ЮрiТвни вiдносно дiтей>. Вiдомостi про батька в актовий запис про
народження дитини BHeceHi у вiдповiдностi до ч.1 ст. 135 Сiмейною кодексу
УкраТни. Згiдно рiшення виконавчого KoMiTeTy МукачiвськоТ MicbKoi ради
Закарпатськоi областi вtд 24 сiчня 2012 року J\Ъ б <Про надання та змiну стаryсу
дiтей>.

Йовбак Юрiй Миколайович, 05.01.1998 р.н., особа з числа дiтей, позбавленйх
батькiвського пiклування взятий на квартирний облiк вiдповiдно до рiшення
виконавчого KoMiTeTy МукачiвськоТ MicbKoT ради вiд 28.07.2015 р. JФ 208 <Про

укладання договорiв житлового найму, взяття на квартирний облiк та зняття з
кооперативного облiку>. Згiдно рiшення взятий на квартирний облiк та його



включено в загальний сгIисок черговостi, як дитину, позбавлену батькiвського
пiклування, забезпечено житлом нижче встановленоi мiнiмальноi норми
забезпеченостi. За iнформацiсю з Щержавного ресстру речових прав на нерухоме
майно та Реестру прав власНостi на нерухоме майно, Щержавного ресстру Iпотек,
единого ресстру заборон вiдчуження об'ектiв нерухомого майна щодо суб'екта -
вiдомо, що за Иовбаком Юрiсм Миколайовичем не зареестровано права власностi,
iнших речових прав, iпотек, обтяжень. Житловою площею на правi приватноТ
власностi не забезпечений. Жодного нерухомого майна на правi приватноТ
власностi не мас.

Йовбак Юрiй у шлюбi не перебувае, дiтей немас. Наразi проживае у свосТ
тiтки по материнiй лiнii, так як власного житла не мае. Iнвалiднiсть у
Йовбака Ю.М. вiдсутня.

ГОЛОСУВАЛИ: ((за)) - 7, <проти) - 0, (утрималися> - 0.

3. сЛУхАЛИ:

Н.Зотову - начаJIьника управлiння соцiального захисту населення, яка
повiдомила, що вiдповiдно до п. 28 Порядку та умов, затверджених постановою
КМУ вiд 15.11.201r7 р. j\Ъ 877 (в релакчiТ постанови КМУ вiд 01.06.2020 р. N 515),
копiю рiшення про надання дозволу на lrерерахування коштiв iз спецiального

рахунка як оплати за вiдповiдним договором купiвлi-продажу не пiзнiше нiж через
п'ять робочих днiв потрiбно надати дитинi та мiсцевому розпоряднику/пiдроздiлу,
на цiдставi якого управлiнням соцiального захисту населення Мукачiвськоi MicbKoi

ради не гliзнiше нiж через п'ять робочих днiв пiсля надходження рiшення мiсцевоi
KoMiciT про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка як
оплати за вiдповiдним договором кугriвлi-продажу буле надано дитинi письмову
згоду на переказ коштiв iз спецiального рахунка як оплати за договором iз
визначенням суми, що пiдлягае перерахуванню, та реквiзитiв рахунка для
перерахування.

Рiшення оформляеться гIротоколом, який складаеться у двох примiрниках,
гliдгtисусться BciMa членами мiсцевоТ KoMiciT та затверджусться виконавчим
KoMiTeToM Мукачiвськоi MicbKoT ради. Тому, протокол засiдання мiсцевоi KoMiciT
необхiдно подати для затвердження в установленому законом порядку виконавчому
KoMiTeTy Мукачiвсъкоi MicbKoi ради.

Члени KoMiciT пiдтримали пропозицiю Зотовоi Н.В. та винесли на
голосування.

ВИРIШИЛИ:

Зобов'язати Н.Зотову, засryпника голови KoMicii, за результатами
сьогоднiшнього засiдання, пiдгоryвати та подати проскт Рiшення виконавчому
KoMiTeTy МукачiвськоТ MicbKoT ради uПро затвердження протоколу засiдання
мiсцевоТ KoMiciT лля формування пропозицiй шодо потреби надання у 2020 роцi
субвенчiТ з державного бюджету мiсцевому бюджету на проектнi, будiвельно-
peMoHTHi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших
фор* виховання, наближених до сiмейних, та забезпечення житлом дiтей-сирiт,



дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з Тх числа)) у встановлений

i [орядком та умовами TepмiH.

ГОЛОСУВАЛИ: ((зD) - 7, кпроти) - 0, (утрималися))

Голова KoMicii:

Засryпник голови KoMicii:
Члени KoMicii:

Iванчо В.[.
н.в.

арапко В.М.
Гелетей Ф.Ф.

уцик T.IU.

Свирида В.В.
Чурила М.М.




