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засiдання мiсцевоi koMicii для формування пропозицiй щодо потреби

надання у 2020 poui субвенчii з дер}кавного бюджеry мiсцевому бюджеry на

проектнi, Оудir*""о-р.*онтнi роботио придбання житла та примiщень для

рЪrr"r*у сiмейних,u irr-"* форм виховання, наближених до сiмейних, та

забезпечення житлом дiтей-сирiц дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, осiб з ix числа

02.08.2021

Початок о 14.00

Присутнi:
Голова KoMicii:
Iванчо В. I.

м. Мукачево

- застугIник мiською голови з IIитань дiялъностi виконавчих

органiв МукачiвськоТ MicbKoi ради

:KoMicii:
- нач€шьник служби у справах дiтей Мукачiвськоi мiськоi

Ради

год.

Засryпник голови

Степанова о. Р.

Секретар KoMicii:

Гегедош О. Л.

Члени KoMicii:

Гелетей Ф. Ф.

Герч М. М.

Куuик Т. М.

Попфолушi С.В.

Пушкаш В. В.

Чурила М. М.

Вiдсутнi члени
Зотова Н. В.

Гарапко В. М.

- завiдувач сектору соцiальних служб для ciM'i, дiтей та

молодi управлiння соцiального захисту населення

Мукачiвськоi MicbKoi ради

- старший iнспектор з проектно-кошторисноi роботи вiддiлу

будi"""чтва та ремонту управлiння будiвництва та

iнфраструктури Мукачiвськоi MicbKoi ради
- заступник начаJIьникауправлiння, начаIIьник бюджетного

вiддiлу фiнансового управлiння Мукачiвськоi мiськоi ради

- головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноi та позашкiльноi

освiти управлiння освiти, кулътури, молодi та спорry

Мукачiвськоi MicbKoi ради
- нач€IJIъник вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi

управлiння соцiального захисту населення Мукачiвськоi

MicbKoT ради
- головний спецiалiсц юрисконсульт вiддiлу державного

архiтекryрного-булiвелъного контролю Мукачiвськоi

MicbKoT ради
- головний спецiалiствiддiлужитлово-комунального

господарства управлiння мiсъкого го сподарства

Мукачiвськоi мiсъкоi ради

KoMiciT:
- начальникуправпiння соцiалъного захисту населення

МукачiвськоТ мiсъкоi ради - перебувае у вiдпустцi

- заступник начаJIьника юридиtIного вiддiлу Мукачiвськоi

мiсъкоТ ради - перебувас у вiдпустцi



Свирида В. В.

Запрошенi:
Бандурчак Л. М. -

Халявка М. Ю.
Гасинець О. I.
Волошин й.й.

- нач€шьник вiддiлу <Щентр наданнrI адмiнiстративних
посJryг Мукачiвськоi мiсъкоi ради> - перебувае у вiдпустцi

в. о. начаJIьника управлiння соцiального захисту населеннrI

Мукачiвсъкоi MicbKoT ради
- особа з числа дiтей-сирiт
- особа з числа дiтей, позбавлених батькiвською пiклування

- особа з числа дiтей-сирiт

Порядок денний:

1. ПрО розгJIяД поданнЯ в. о. начЕLлъника управrriНня 
'соцiального захисту

населення Мукачiвськоi мiсъкоi Ради - Л. Бандурчак щодо надання дозволу на

перерn1ryвання коштiв iз спецiалъного рахунка, як оплати за договором

*упi"пi-.rродажу за рахунок грошовоi компенсацii за належнi для отримання

житловi примiщення для дiтей з метою придбання житла вiдповiдно до

поданоi zi.oT.zoz1 року заяви Халявка Марiсю Юрiiвною (27.04.1999 р.н.) -

особою з числа дiтей-сирiт.

2. ПрО розгJIяД поданнЯ в. о. нач€шьника управлiння соцiальною захисту

населення Мукачiвськоi Micbkoi Ради - Л. Бандурчак щодо надання дозволу на

перерФ(ування коштiв iз спецiального рахунка, як оплати за договором

,.у.ri*i-rrродажу за рахунок грошовоi компенсацii за належнi для отриманшI

житловi примiщення для дiтей з метою придбання житла вiдповiдно до

поданот 28.о7.2021 року заяви Гасинець Олександром Iвановичем (18.03.t998

р.н.) - особою з числа дiтей, позбавлених батькiвського пiклування.

З. Про розгляД подання в. о. начаJIъника управлiння соцiального захисту

населення Мукачiвськот MicbkoT Ради - Л. Бандурчак щодо надання дозволу на

перерахування коштiв iз спецiального рахунка, як оплати за договором

*упi"лi-продажу за рахунок грошовоi компенсацii за належнi для отримання

житловi примiщення для дiтей з метою придбання ЖИТЛа ВiЛПОВiЛНО ДО

поданот зо.оl.zоz1 року змви Волошином Иосипом Иосиповичем

(01.09.1998 р.н.) - особою з числа дiтей-сирiт,

4. Рiзне.

1. СЛУЬЛИ:

О. Гегедош - завiдувач сектору соцiальних служб для ciM'i, дiтей та

молодi управлiння соцiального захисту населення, яка довела до вiдома

,rp".yrni", що п. 25 та п. 26 Порядку та умов надання у 2020 роцi субвенцii з

дЬрй""о.о бюджеry мiсцевим бюджетам на проектнi, будiвельно-ремонтнi

роъоr", придбання житла та примiщень для розвитIqу сiмейних та iнших фор*
ъr"о"urr"я, наблиЖениХ до сiмейНих, та забезпечення житлом дiтей-сирiъ дiтей,

позбавлених батькiвського пiклування, осiб з iх числа, затверджених

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи 15 листопада 2017 року Nч 877 (в

редакцii постаноВи Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 01 червня 2020 р. JФ 515)

визначено, що грошова компенсацiя може бути використана на придбання

житлового гrримiщення у прийнятих в експлуатацiю житлових будинках у буль-



якiй адмiнiстративно-терrгорiшънЙ одиницi протяюм одною року з дня
зарахування коштiв на спецiшlыппi рахунок в уповноваженому банку за
HalIBHocTi погодження мiсцевоi KoMic[r'. ,Щля отримання згоди на перерахування
коштiв iз спецiалъного раryнI1 як оплат"..:u вiдповiдним договором купiвлi-
продажу за рахунок грошовоi компенсацii дитинi необхiдно звернутися до
мiсцевого розпорядника/пiдроздiлу та подати йому один примiрник доювору
купiвлi-продажу, в якому зазначено, що жиле примiщеннrl передаеться iй у
власнiсть, а також документи, передбаченi пунктом 20 Порядку та умов наданнrI

субвенцii у 2020 роцi.
Так, 27.07.2021 року, до управлiння соцiального захисту населення

Мукачiвськоi MicbKoi ради надiйшла заява особи з числа дiтей-сирiт - Халявка
MapiT ЮрiiЪни, 27.Ci4.|999 р.н., про надання дозволу на перерахування коштiв з
Ti спецiального рахунка, вiдкритого в ТВБВ М 10006/076 фiлiТ-ЗОУ АТ
<Ощадбанк>, рахунок J\b UA493123560000026204084708908, но рахунок
продавця Янцо Сергiя Iллiча, J\b UA47328209000002620880 1 0234 1 2, вiдкритою

у IIAT АБ (ШВДЕННИИ)), як оплати за договором купiвлi-продажу квартири,

укJIаденого 26 липнrI 202l роц, зареестровано в peecTpi за Ns 2|09, у розмiрi
469327 r00 грн. Вказана BapTicTb житловоi квартири, що придбавасться
вiдповiдае нормам гryнктiв 6,28,38, 39 та 4| Порядку та умов надання субвенцiТ

у 2020 роцi i скJIадасться з 348 750, 00 грн. - грошовоi компенсацii за належнi

дJuI отримання житловi примiщення з метою придбання житла, призначеноi
Халявка М. Ю. вiдповiдно до рiшення виконавчою KoMiTery Мукачiвськоi
мiськоI ради Ns 491 вiд |5.|2.2020 року та t20 577,00 грн. - матерiальноi

допомоги з мiсцевого бюджету, наданоТ Халявка М. Ю. вiдповiдно до рiшення
виконавчого KoMiTery МукачiвськоТ MicbKoT ради J\Ъ276 вiд 22.07.202| року. До
заяви додано документи передбаченi п. 20 Порядку та умов надання у 2020 роцi
субвенцiI.

О. Гегедош запропонувала подану заяву Халявка М. Ю. та доданi до неi

документи, розглянути по cyTi у присутностi Халявка Mapii ЮрiТвни та за
результатами розгJIяду якоТ, Еадати дозвiл або вiдмову на перерахунок коштiв iз
спецiальною рахунка як оплати за вiдповiдним договором купiвлi-продажу
квартири.

О. Гегедош довела до вiдома присутнiх змiст заяви Халявка М. Ю. про
надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати за

доювором купiвлi-продажу квартири у розмiрi 4б9 327 r 00 грн. та доданi до неi

документи, а саме:

1. .Щоговiр купiвлi-продажу квартири вiд 26 литlня 2021- року, зареестровано в

peecTpi за J\b 2109 - 4 арк.

2. Дкт обстеження стану житлового примiщення (булинку, квартири) вiд

15 липня 2021року J\b 9 - 3 арк.

3. Звiт про оцiнку майна однокiмнатноi житловоi квартири заг€Lльною площею

32,50 кв.м. за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вулиця Франка

IBaHa - бiчна, буд. 1а, кв. 510, виконаного к16> липня 202I року оцiнювачем

фiзичною особою-пiдприемцем Леньо Михайлом Михайловичем

(квалiфiкацiйне свiдоцтво оцiнювача серii МФ Jф 6562 вiд 19.07.2008 р.,

сертифiкат ФЩ4У Jф 284121 вiд 07.04.2021 р.) - 31 арк.



4.

5.

6.

7.

ФотографiiжитловоiкВарТириЗааДресою:Закарпатсъкаобласть,
м.МУкачеВо'ВУл.ФранкаIвана.бiчна,бУд.tа'кВ.510-14арк.
копiя свiдоцтва про право на спадщину за законом cepii нмк N9 175877

виданого 2з.оз.2о21 року, зареестровано в peecTpi за Ns 45 _ 2 арк,

копiя витяry .rро р.Ъ.трацiю в спадковому peccTpi, дата видачi 2з,0з,202|

року Ns 6403б329 -2 арк,

КопiяВиТяГУзЩержавногореестрУреЧоВихпраВнанерухомемайнопро
реестрацiю права "nu."o.ri 

вiд 2з.оЗ.2о21 p,N9 z4g4з341r9 (про реестрацiю

права власностi янцо сергiя Iллiча на об,ект житловоi HepyxoMocTi

квартири за адресою: м. Мукачево, вуп. Франка IBaHa - бiчна, будинок 1а,

квартира510)-2арк, л Бт,fiт,

8. Копiя технiчного паспорта на квартиру Jф 510 у булинку квартирного типу

по вуп. Франка IBaHa _ бiчна, N9 1_д, м. мукачево, закарпатськоi областi вiд

t5.О7.2021р.,iнвенТариЗацiйнасправаNs8393-3арк.
9. Копiя довiдки, виданоi комунальним пiдприсмством <<Мукачiвське MicbKe

бюро технiчноi iнвентаризацii та експертноi оцiнки>> вiд |5,07,2021 р, Nч889_

1 арк.

10.Iнформацiйна довiдка j\b 267490795 вiд 26.о7.2021 р. (Iнформачiя з

,щержавного реестру речових прав на нерухоме майно та Ресстру прав

власностi ,ru 
""ру*оме 

майно, Щержавного ресстру Iпотек, единого реестру

забороН вiдчужеНня об'екТiв нерухОмогО майна щодО суб'екта) Янцо Сергiя

Iллiча (iдент. N9 221S125554) - 1 арк,

11.Iнформацiйна довiдка Ns 26,1490444 вiд 26.о7 .2о21 р. (Iнформацiя з

!,ержавного ресстру речових прав на нерухоме майно та Ресстру прав

власностi *ru 
".ру*оме 

майно, ,Щержавного реестру Iпотек, Сдиного ресстру

заборон 
"iд.rу".Ъ"ня 

об'ектiв нерухомого майна) щодо об'екта нерухомого

майна за адресою мiсцезнаходження майна - Закарпатська область,

м.МУкач""о,"Уп.ФранкаIвана-бiчна,бУд.tа'кВ.510_1арк.
12.Довiдка вiд 26.о7.2о21 р. ]ф 19303/0/99-4 <Про зареестрованих у житловому

примiщеннi/булинку осiб> за адресою: м, Мукачево, вулиця Франка IBaHa -

бiчна, буд. 1а, кв. 510 - 1 арк,

ДОПОВНИЛИ:

м. Чурила -. головний спецiалiст вiддiлу житлово-комунального

господарства управлlння мlською господарства Мукачiвськоi MicbKoi ради

наголосипu .rр'"фтнiм, що Халявка Марiя Юрiiвна, 27,04,1999 р,н,, особа з

числа дiтей-сирiц взята на квартирний.облiк вiдповiдно до рiшення виконавчого

KoMiTery МукачiвСькоi Micb*oi рuл" вiд 2б.05,2015 р, N9 146 кПро укладання

доюворiвжиТлоВоГонайму,ВЗяТТянаквартирнийоблiкТаЗняТТяЗ
кооперативного облiку>, жийвоi площi не мае, проживала у прийомнiй ciM'i

Бургер (м. МукачевЬ1, т' вкJIючено В загальний та позачерговий списки

..bi.o"o.ri. За iпrqорruчiсю з Щержавного реестру речових прав на нерухоме

майно та Реестру прав urru.rro.ii на нерухоме майно, ,щ,ержавного реестру



Iпотек, Сдиного реестру заборон вiдчуження об'ектiв нерухомого майна щодо

суб,екта вiдомо, що Халявка Марiя Юрiiвна маЙна не мае. ЖиТЛОВОЮ ПЛОЩеЮ

"Ь 
правi приватноi власностi не забезпечена. Жодного нерухомого майна на

правi приватноi власностi не мас.

о. Степанова -,начаJIьник службл у справах дiтей Мукачiвськоi мiсъкоi

ради довела до вiдома членiв KoMicii, що халявка марiя юрiiвна,27.04.1999

р."., до набуття повнолiття перебула на облiку у служби у справах дiтей
'ПЛу*uri".ъкоf 

Mic"KoT ради, як дитина-сирота, внаслiдок cMepTi MaTepi, Хапявка

МЪрii Дндрiiвни, (яка померла 17.09.2004 р. згiдно свiдоцтва про смерть вiд 02

грудня zооц р., 
'iерiя 

II_ш( Ns79298б, видане Софринсъким вiддiлом рдгс
yrrpu"ni""" рдгс Пушкiнсъкого району Головною управлiння рдгс
московськот областi (росiя)). Згiдно рiшення Мукачiвсъкого мiськрайонною

суДУ ЗакарпаТськоi оdластi вiД 16.02.2005 р. J\b 2-6s1,1205, Халявка Юрiя

I"u"o""ru- (14.04. |962 р.н.) позбавлено батъкiвсъких прав стосовно

Халявка м. ю. (27.о4.1999 р.н.). Згодом рiшенняМ МукачiвСькогО

мiськрайонною суДу iu*uprr-cbKoi областi вiд t0.|2.2009 року вiдомостi про

батькiвство ХаляЪпЪ Юрi" Iвановича виключено з актового запису Nэ 5з9,

скJIаденого тз.|2.2оOЗ ро"у Iвантесвським мiсъквiддiлом ршС МосковсъкоТ

областi про народженняХалявка MapiT Юрiiвни, 27.04.|999 р.н. Щитина набула

статусу дитини-сироти до 01.10.2008 року. 2|.о4.2005 року Халявка м. ю,
вJIаштована на 

""*о"ч""я 
у ДБСТ Бургер С.е. та Бургер ж.м. (м. Мукачево)

(вiдповiдно до рiшення виконавЧою KoMiTery Мукачiвськоi MicbKoi Ради Jю 84

вiд 21.0а.2005 р.)

ЗАСЛУХАЛИ:

Халявка Марiя Юрiiвна - особа з числа дiтей-сирiт (27.04.1999 р.н.),

розповiЛ?, ЩО виховуваласЯ в дитячОму будинку сiмеЙного типу ciM'T Бургер

(м.Мукачево). Навчйася у Мукачiвськiй загаJIьноосвiтнiй школi I-III сryпенiв

Jф 3, а згодом у Мукачiвсъкому лiцеi iM. Св. Iштвана, пiсля завершенIUI якого

навII€шася у ПрофЬсiйно технiчному училищi JФ 15 MicTa Мукачева, за

спецiальнiстю ((перукар>> та здобула професiйно-технiчну ocBiry.

У шлюбi "" "Ър"Оувас, 
дiтей немас. Наразi тимчасово проживас у булинку

cBoix колишнiх прийомних батькiв Бургер евгена евгеновича та Жужанни

михайлiвни, так як власного житла вона немае. Повiдомила, що у неi

iнвалiднiстъ вiдсутня.
хапявка Марiя з€Lзначило, Що з метою реалlзацti свою права на отримання

житла за рахуно* ,ро-о"оi компенсацii з державною бюджеry, нею було обрано

помешкання, яке вiдповiдае Порядку та умовам надання субвенцii у 2020 рочi,

Однокiмнатна квартира знаходиться за адресою: м, Мукачево, вул, Франка

Iвана-бiчна, буд. 1^а, кв.510.,Щана квартира повнiстю задовольняе потреби та

вимогИ Mapii. У *uupr"pi наявна одна житлова KiMHaTa' примiщення caHiTapНo-

гiгiснiчною призначення, електро-, водопостачання та водовiдведення, KpiM

того, *"upr"pu облаштована меблями та побутовою технiкою, якi з€tлишаться

пiсля придбання помешкання Марii Юрiiвнi,

ВиСТУПИЛА:



О. Гегедош - завiдвач секюру соцiальних служб для ciM'T, дiтей та
молодi управлiння соцiальною зiDшсту населення Мукачiвськоi мiськоI ради,
яка зазЕачип&, що розгпянута з€Lява Халявка м. ю. та доданi до неi документи
вiдповiдають встановленим нормам Порядку та yIvIoB надання у 2020 роцi
субвенцii з держаВноГО бюджеry мiсцевиМ бюджетам на проекгнi, будiвельно-

peMoHTHi роботи, придбання житла та примiщень для розвитIqу сiмейних та
ir-"* фор, виховання, набпижених до сiмейних, та забезпеченнrI житлом

дiтей-сирiц дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ik числа,

затвердЖениХ постаноВою КабiНеry MiHicTpiB УкРаiци |5 листопаДа 2017 potcy

J\b 877 (в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01 червня 2020 р.

Jф 515), що дае пiдставу для прийняття рiшення про надання дозволу на

перерахування коштiв iз спецiального рахунка Халявка Mapii Юрiiвни як оплати

за договором купiвлi-продажу квартири, укJIаденого 26 липня 202| РоЦ,
зареестровано в peecTpi за Ns 2t09, у розмiрi 469 321,00 грн.

о. Гегедош зауважила, що вiдповiдно до п. 28 Порядку та умов надання

субвенцiт у 2о20 роцi мiсцева комiсiя протягом п'яти робочих днiв з дати
надходженнrI поданнrI розгJIядае його по cyTi у присутностi дитини та приймае

рiшення про перерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати за
вiдповiдним договором купiвлi-продажу, якщо :

- предметом доювору е придбання у власнiсть дитиною житлового

примiщення;
- цiна житлового примiщення визначена в доюворi купiвлi-продажу,

дорiвнюе cyмi коштiв грошовоi компенсацii, що розмiщенi на

спЬцiалЬномУ рахункУ дитини, або е меншою вiд цiеТ суми, KpiM

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

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

мiсцем придбання житла), утвореною за рiшенням мiсцевого органу

виконавчот влади, органу мiсцевого самоврядування, с придатним для
проживання;

- строК виконаннЯ договорУ купiвлi-ПродажУ не перевиIIryе двох
мiсяцiв з дня його укладення.

Умови п. 28 Порядку та умов дотриманi.

В. Iванчо - голова KoMiciI, запропонувала голосувати про прийняття

рiшення про наданшI дозволу на перерa>ryвання коштiв iз спецiальною pа(yнtсa

як оплати за договором купiвлi-продажУ, За пiдсумками розглянутоi по cyTi

заявита документами до неi, поданими Халявка м.ю.
Члени KoMiciT пiдтримали пропозицiю.

ВИРIШИЛИ:

прийняти рiшення про наданнrI дозволу на перерilсування коштiв iз

спецiального рn>сунка J\b UA 49312з5б000оо26204084708908, вiдкритого на iм'я

Хапявка MapiT Юрiiвни в твБВ Ns 10006/076 фiлii-зоУ АТ кощадбанк>>, на

рахунок Янцо Сергiя Iллiча Jф UA47328209000002620880t023412, вiдкритого у
ilдТ дБ (шВшнIfl4I;I) як оплати за договором купiвлi-продажу квартири,

укjIадено го 26 липнlI 2021 року Ns 2 1 09, у розмiрi 469 327 , 00 грн.



Вказана BapTicTb квартири, Що придбаваеться складаетъся, з 348 750, 00

грн. - грошовоТ компенсацiI за належнi для отримання житловi примiщення з

*.rо. ,rр"дба"ня житла (призначеноТ Халявка м, ю, вiдповiдно до рiшення

виконавЧого KoMiTeTy МуЙiвськоi мiськоi Ради Jф 491 вiд 15.|2.2020 року) та

12о577,00 грн. - матЪрiальноi допомоги з мiсцевого бюджеry (отриманоi

халявка м. ю. вiдповiдно до рiшення виконавчого koMiTery мукачiвськоi

мiсъкоi ради Ns 276 вiд22.07 .202| року),
Халявка Марiя Юрiiвна, 27.04.1999 р.н., особа з числа дiтей-сирiт. Статус

дитини-сироти "йупu 
внаслiдок cMepTi MaTepi - Хапявка Mapii Дндрiiвни, яка

nor.pnu fz.оя.zоо+ р. згiдно свiдоцтва про смертъ вiд 02 грудня 2004 р1

Серiя II-ик J\b792986, видане Софринським вiддiлом рдгС Управлiння РдГС

Пушкiнського району Головного управлiння РАГС Московськоi областi (Росiя).

згiдно рiшення мукачiвського мiськрайонного суду закарпатськот областi вiд

16.02.2005 р. 11b z-bыtzo1 Халявка Юрiя Iвановича, !4.04.1962 р.н., позбавлено

батькiвських прав стосовно Халявка м.ю., 27.04.1999 р.н.Д згодом рiшенням

Мукачiвського мiськрайонного суду Закарпатськот областi вiд 10,12,2009 року

вiдомостi про батькiвство Халявка Юрiя Iвановича викJIючено з актовою запису

J\b 5зg, скJIаденого 1,з.|2.20оз року Iвантесвським мiськвiддiлом рдцс
МосковСькоi областi прО народжеНня ХаляВка Mapii ЮрiТвни, 27 .04.1999 р,н,

.Щитина набула cTulTycy дитини-сироти до 01.10.2008 року.
Халявка м. ю. взята на квартирний облiк вiдповiдно до рiшення

виконавчого KoMiTeTy Мукачiвськоi MicbKoi Ради вiд 2б.05.2015 р. JФ 146 кПро

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

кооперативного оълiку>. Житловою площею на правi приватноi власностi не

забезпечена. Жодного нерухомого майна на правi приватноi власностi не мае.

у шлюбi не перебувае, дiтей немае. Наразi тимчасово проживае у булинку

своiх колишнiх прийЪмних батькiв Бургер е.е, та Бургер хt,м,, так як вJIасного

житла вона немае. Iнвалiднiсть у Халявка м.ю. вiдсутня.

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

2. СЛУХАЛИ:

О. Гегедош, завiдувача сектору соцiальних служб для ciM'i, дiтей та

молодi управлiння соцiального захисту населеншI Мукачiвськоi мiськоi ради,

яка довепа до вiдома присутнiх, що 28.О7.2о21 роr.у, до управлiння соцiального

захисту населення Мукачiвськоi MicbkoТ Ради надiйшла заява особи з числа

дiтей, позбавлених батъкiвсъкого пiклування Гасинець Олександра Iвановича,

18.03.1998 Р.Н., про надання дозволУ на перерахУвання коштiв з його

спецiалъною pur.y"*u, вiдкритого в твБВ J\b 10006/076 фiлii-ЗОу Ат
<Ощадбанк>, pa)ryHoк Ns Uл24з12356000002620зOб9l3з908, н& рахунок

продавця Макаро"Ьт наrалii фигорiвни, JФ |J 

^42з1 
235б0000026200500074325,

"iд*р"rого 
в Ф-Зоу дТ <Ощадбаню) як оплати за доювором купiвлi-продажу

квартири, укладеного 27 лиrпя2о21 рокУ, заресстровано в peecTpi за J\b 2|49,у

porripi цjз zzз,,О0 грн. Вказана вартiстъ житловоi квартири, що придбавасться,

вiдповiда. "орй, фнктiв 6,28,з8, з9 та 4| Порядку та умов надання субвенчii

у 2020 роцi i.*чдч"rъся З з48750,00 rрн.- грошовоi компенсацii за належнi

для отриманнrI житловi гrримiщення з метою придбання житла (призначеноi

Гасинцю О. I. вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery Мукачiвсъкоi MicbKoT



ради Ns 4зз вiд 10.1|.2020 року) та |24 473,00 грн. - матерiальноi допомоГи З

*i.ц."о.о бюджеry (наданоi Гасинцю о. I. вiдповiдно до рiшення виконавчою

KoMiTery МукачiвСькоi мiсЬкоi радИ Ns 27б вiд22.07.202| року). ,Що заяви додано

докуменТи передбаченi п. 20 ПорядкУ та умоВ надання у 2020 роцi субвенцii.

О. Гегедош запропонувzIJIа, поданУ заяву Гасинця о. I. та доданi до неТ

документи, розгJIянути по сут1 у присутностi Гасинця ОЛеКСаНДРа IВаНОВИЧа Та

за результатами розгJIяду якоi, надати дозвiл або вiдмову на перерахунок коштiв

iз Ьпецiального pa1(yцKa як оплати за вiдповiдним договором купiвлi-пролажУ

квартири
о. ГегеДош довела дО вiдома присутнiх змiсТ заявИ Гасинця О. I. про

надання дозвопу на перерахування коштiв iз спецiалъного рахунка як оплати за

договором купiвлi-продажу квартири у розмiрi 413 223100 грн та доданi до неi

документи, а саме:

1. Щоговiр купiвлi-продажу квартири вiд27 липня 2021' РокУ, зареестровано в

peecTpi за J\Гs 2|49 - 2 арк.

2. дкт обстеження стану житлового примiщення (будинку, квартири) вiд 14

липня 2021 року Jф 7 - 3 арк.

з. Звiт про оцiнку майна двокiмнатноi житловоi квартири загurльною площею

47,зО кв.м. за адресою: Закарпатська область, MicTo Мукачево, вулиця

Свято-Михайлiвсъка (колишня Iндустрiальна), буд. 31, кв. 63, виконаного

(14> липня 2о2| рокУ оцiнювачем - фiзичною особою-пiдприемцем Леньо

Михайлом Михайловичем (ква_гliфiкацiйне свiдоцтво оцiнювача cepii МФ

J\b 6562 вiд 19.07.2008 р., сертифiкат ФД4У J\b 284121 вiд 07.04.202| Р.) -

3З арк.

4. Фотографii житловоi квартири за адресою: Закарпатська область, MicTo

МукачеВо, вулиЦя Свято-Михайлiвсъка (колишНя IндусТрiалъна), бул. 31,

кв.63-3арк.
Копiя договору купiвлi-продажу вiд 05.08.2020 РокУ, зареестровано в

peecTpi за Ns 6'7З - 3 арк.

копiя витяry з ,щержавного реестру речових прав на нерухоме майно про

реестрацiю права власностi вiд 05.08.2020 р. JФ 2t91r9970З (про реестрацiю

права власностi Макаровоi НаталiI Григорiвни на об'скт житловоi

HepyxoMocTi квартиру за адресою: м. Мукачево, вул. Iндустрiальна,

будинок 31, квартира 63) - 1 арк.

Копiя технiчного паспорта на квартиру Ns 63 у будинку квартирного типу

по вул. Свято_Михайлiвська, Nч 31, м. Мукачево, ЗакаРПаТСЬКОi ОбПаСТi ВiД

оз.07.2о20 р., iнвентаризацiйна справа J\b 7|90 - З арк,

Копiя Довiдки-характеристики NS 932 вiд 26.07.2021 рокУ, виданоi

комуналъним пiдприсмством <мукачiвське Micbke бюро технiчноi

iнвентаризацii та експертноi оцiнки) - 1 арк,

Iнформацiйна довiдка J\Ъ 2677581IЗ вiд т.07.2021 р. (Iнформацiя з

,щержавного реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав

впасностi на нерухоме майно, l.щержавного реестру Iпотек, Сдиного реестру

5.

6.

7,

8.

9.



заборон вiдчуження об'ектiв нерухомого майна щодо суб'екта - Макарова

Ната.гliя Григорiвна (iдент. Ns227650З281) - 1 арк.

10.Iнформацiйна довiдка J\b 267757205 вiд 27.07.2021 р. (Iнформацiя з

,Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав

власностi на нерухоме майно, .Щержавного реестру Iпотек, единого ресстру
заборон вiдчуження об'ектiв нерухомого майна щодо об'скта нерухомого

майна) за адресою мiсцезнаходження майна - Закарпатська область,

м.Мукачево, вул. Свято-Михайлiвська, буд. 31, кв. 63 - 1 арк.

11..Щовiдка вiд 26.07.2021 р. J\b |9З5310199-2| <Про зареестрованих у
житловому примiщеннi/будинку осiб)) за адресою: м. Мукачево, вулиця

Свято-Михайлiвська, буд. З 1, кв. б3 - 1 арк.

ДОПОВНИЛИ:

М. Чурила - головний спецiалiст вiддiлу житлово-комун€LJIьною
госцодарства управлiнrrя мiського господарства МукачiвськоТ MicbKoi ради
наголосила присутнiм, що Гасинець Олександр Iванович, 18.03.1998 р.н., особа
з числа дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, взятий на квартирний
облiк вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery Мукачiвськоi MicbKoi ради вiд
25.|1.20t4 р. J\Ъ 229 <<Про укJIадання договорiв житлового наЙму, взяття на
квартирний облiк та зняття з кооперативного облiку>. Згiдно рiшення взятий на
квартирний облiк та вкJIючено в загальний список черговостi, як дитину,
позбавлену батькiвського пiклування, забезпечено житлом нижче встановленоi
мiнiма_гtьноТ норми забезпеченостi. За iнформацiею з Щержавного реестру
речовIаr( прав на нерухоме майно та Реестру прав власностi на нерухоме майно,

,Щержавного реестру Iпотек, Сдиного реестру заборон вiдчуження об'еrсгiв
нерухомого майна щодо суб'екта вiдомо, що за Гасинцем Олександром
Iвановичем не зареестровано права власностi, iнших речових прав, iпотек,
обтяжень. Вiдповiдно до iнформацiйноi довiдки, виданоi Комунальним
пiдприемством <<Мукачiвське MicbKe бюро технiчноI iнвентаризацii та
експертноi оцiнкю> вiд 06.11.2020 р. Ns ||74 (згiдно з даними iHBeHTapHoT

справи пiд реестровим номером Ns 7180) квартира }lb9, загалъною площею
38,10кв.м., житлова площа 17,00 кв.м., за адресою: вуJI. Мира Ns 92 в

м.Мукачево зареестрована, станом на 08.08.2002 роц, на правi приватноi
спiльноТ cyMicHoi власностi за Гасинець Марiею Михайлiвною, Гасинець
евгенiею Iванiвною, Гасинець Олександром Iвановичем, Романич Михайлом
Сергiйовичем на пiдставi договору мiни вiд 02.08.2002 роц, посвiдченого
державним HoTapiycoM Мукачiвськоi Дil( Герчускi В. Л. по реестру jФ I-4734.

О. Степанова - начальник служб" у справах дiтей МукачiвськоТ мiськоi

ради довела до вiдома членiв KoMiciT, що Гасинецъ Опександр Iванович,

18.03.1998 р.н., до набуття повнолiтгя перебував на облiку у служби у справах

дiтей Мукачiвськоi мiськоi ради, як дитина, позбавлена батькiвською
пiклування, внаслiдок позбавлення батькiвських прав MaTepi - Гасинець Mapii
Михайлiвни (t971 р.н.) вiдносно ii сина - Олександра, згiдно рiшення
Мукачiвського мiсъкрайонною суду Закарпатськоi областi вiд 05.10.2009 р.,
справа Ns 2_2919l09 та рiшення виконавчого KoMiTery Мукачiвськоi MicbKoi ради
вiд 24.11.2009 року J\Ъ 250 <Про надання дiтям статусу). Батько Олександра,



Гасинець IBaH Миколайович (14.01 .1973 р.н.), помер 03.09.2000 року (згiдно
свiдоцтва про смерть cepii I-СГ Ns 254925, виданого 30.04.2002 р. мiським
вiддiлом ресстрацii aKTiB громадянського стану Львiвського обласного
управлiння юстицiТ).

ЗАСЛУХАЛИ:

Гасинець Олександра Iвановича, 18.03.1998 р.н., який розповiв, що у
вiцi одинадцяти poKiB був вiдiбраний у MaTepi у зв'язку з невиконанням нею
батъкiвсъких обов'язкiв. Мати зловжив€Llrа алкогольними напоями, не дбала про
нього, його брата i сестру, а йою особисто влаштув€tла на навчання до школи-
iHTepHaT. Батько помер, коли хлопчику було 2 роки. Пiсля позбавлення
батькiвських прав MaTepi стосовно нього, його брата i сестри, Олександр
проживав у свосТ бабусi в с. BepxHi Ворота (колишнiй Воловецький район,
Закарпатська область), де i навчався в школi. Зюдом продовжив навчання у
Вищому професiйному уlилищi Jф3, пiсля закiнчення якого здобув
спецiальнiсть - слюсар-електрик з ремонту та обслуговування
елекIроустаткуваннrI. Гасинець Олександр повiдомив, що був одружений, у
пrгпобi в ньою народилася дитина - Гасинець Алiса Олександрiвна (05.10.2018

р.н.). Вiдповiдно до рiшення Мукачiвсъкого мiськрайонного суду вiд 18.|2.2019

р. по справi }lb ЗOЗl7I4Зl|9, шлюб мiж ним та його дружиною, Гасинець
Каролiною Павлiвною, розiрваний.

Олександр повiдомив, що наразi проживае (разом зi своТми братом та
сестрою) у MaTepi Гасинець Mapii Михайлiвни, в м. Мукачево, так як
окремою помешкання в нъого не мае. Повiдомив, що у нього iнвалiднiсть
вiдсугня.

Гасинець Олександр зzLзначив, що з метою реалiзацii свого права на
отриманнrI житла за рахунок грошовоТ компенсацiТ з державного бюджеry, ним
було обрано помешкання, яке вiдповiдае Порядку та умовам надання субвенцii у
2020 роцi. ,Щвокiмнатна квартира Jtlb бЗ знаходиться у булинку J\b 31 по вулицi
Свято-Михайлiвськiй (колишня Iндустрiальна) в м. Мукачево. ,Щана квартира
повнiстю задовольняе потреби та вимоги Олександра. У квартирi, загальна
площа якоi становить 47,З кв.м., наявнi двi житловi кiмнати, примiщення
санiтарно-гiгiенiчного призначення, електро-, г€lзо-, водопостачання та
водовiдведення, KpiM того, колишнiй власник квартири, заJIишае Олександру
деякi меблi.

ВисТУПИЛА:

О. Гегедош - завiдувач сектору соцiальних служб для сiм'I, дiтей та
молодi управлiння соцiалъною захисту населеннrI Мукачiвськоi мiськоi ради,
яка зuвначила, що розгJIянута заява Гасинець О. I. та доданi до неI документи
вiдповiдають встановленим нормам Порядку 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, вихованнrI, наближених до сiмейних, та забезпеченнrI житлом
дiтей-сирiц дiтей, позбавлених батькiвоького пiклування, осiб з ix числа,
затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни 15 листопада 20t7 рощу
J\b 877 (в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01 червня 2020 р.



Ns 515), що дас пiдставу для прийняття рiшення про надання дозволу на

перерахування коштiв iз спецiального рахунка Гасинець Олександра Iвановича

як оплати за договором купiвлi-продажу квартири, укладеною 27 JIипня 2021-

РокУ, зареестрованого в peecTpi за Ns 2|49, на суму 473 223100 грн.

о. Гегедош зауважилq що вiдповiдно до п. 28 Порядку та умов надання

субвенцiт у 2о20 роцi мiсцева комiсiя протягом п'яти робочих днiв з дати
надходження подання розгJIядае його по cyTi у присутностi дитини та приймае

рiшення про перерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати за

вiдповiдним договором купiв.гri-продажу, якщо :

- предметом договору е придбання у власнiстъ дитиною житлового

примiщення;
- цiна житлового примiщення, визначена в договорi купiвлi-продажу,

дорiвнюе cyмi коштiв грошовоi компенсацii, що розмiщенi на

спецlаJIьному рахунку дитини, або е меншою вiД цiеi сумИ, KpiM

випадкiв, установлених пунктом 39 Порядку та умов;
- житло, що придбаваетъся, згiдно з актом обстеження станУ жиТЛОВОГО

гlримiщення (будинку, квартири), складеним мiсцевою комiсiею (за

мiсцем придбання житла), утвореною за рiшенням мiсцевого органу

виконавчоi влади, органу мiсцевою самоврядування, с ПриД€IТНИМ ДЛЯ

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

мiсяцiв з дня його укладеннrI.
Умови п. 28 Порядку та умов дотриманi.

в. Iванчо - голова KoMicii, запропонувала голосувати за прийняттЯ

рiшення про наданнrI дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка
як оплати за договором купiвлi-продажу квартирИ, за пiдсумками розгJIянутоi по

cyTi заяви та документами до неi, поданими Гасинець Олександром Iвановичем.

Члени KoMicii пiдтримали пропозицiю.

ВИРIШИЛИ:

прийняти рiшення про надання дозволу на перерахування коштiв iз

спецiалъного рахунка J\b UА24з12356000002620з0691з3908, вiдкритою на iм'я -
Гасинець Олександр Iванович, 18.03.1998 Р.Н., в твБв Jф 1000б/076 фiлiт_зоу
дТ <<Ощадбанк>>, на рахунок продавця МакаровоТ Наталii фиюрiвни,
JфUд42з1235б0000026200500074З25, вiдкритого у фiлiI - ЗОУ АТ <Ощадбаню>,

як оплати за договором купiвлi-продажу квартири, укладеного 27 липня 2021'

РокУ, зареестрованого в peecTpi за J\b 2|49, на суму 473 223,00 грн. Вказана

BapTicTb квартири, що придбаваеться, складаеться з 348 750, 00 грн. - грошовоi

компенсацiТ за належнi для отримання житловi примiщення з метою придбання

житла (призначеноi вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery Мукачiвськоi

мiськоi ради J\ъ 433 вiд 10.11.202О року) та t24 47з,00 грн. - матерiальноТ

допомоги з мiсцевого бюджеry (наданоi вiдповiдно до рiшення виконавчого

KoMiTery мукачiвськоI мiськоi ради Jф 27б вtд22.07 .202| рощу).
Гасинець Олександр Iванович, 18.03.1998 Р.Н., особа з числа дiтей,

позбавлених батькiвського пiклування. Стаryс дитини позбавленоi

батькiвського пiклування набуq на пiдставi рiшення Мукачiвського

мiськрайонного судУ Закарпатськоi областi вiд 05.10.2009 р.по справi }ф 2-



r

29lgl1g та рiшення виконавчого KoMiTery МукачiвськоТ MicbKoi Ради вiд

24.I|.2009 року N9 250 <Про надання дiтям статусу). Батько, Гасинець IBaH

Миколайович, помер 03.09.2000 porqy (згiдно свiдоцтва про смерть cepii I_сг
Ns254925, виданого 30.Q4.20O2 р. мiським вiддiлом реестрацii aKTiB

|ромадянського стану Лъвiвського обласного управлiння юстицii) - до набуття

ГЪсинець Олександром Iвановичем статусу дитини, позбавленоi батькiвського

пiклування.
ГасинецЪ ОлександР IвановиЧ, 18.03.1998 Р.Н., особа з числа дiтей,

позбавлених батькiвського пiклування, взятий на квартирний облiк вiдповiдно

до рiшення виконавчою KoMiTery Мукачiвсъкоi мiсъкоi ради вiд 25.11.2014 р.

NsЙg <Про укJIадання договорiв житлового найму, взяття на квартирний облiк

та зняття з кооперативного облiку>. Згiдно рiшення Гасинець о. I. взятий на

квартирний облiк та включений в загаJIьний список черговостiо як дитина,

.rоaъu"пaна батькiвського пiклування, та як такою, Що забезпечений житлом

нижче встановленоi мiнiмальноi норми забезпеченостi. За iнформацiею з

.щержавного реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав власностi

на нерухоме майно, ,ЩержавноЮ реестрУ Iпотек, единого реестру заборон

вiдчуження об'ектiв нерухомою майна щодо суб'скта - вiдомо, що за Гасинець

олександром Iвановичем не зареестровано права власностi, iнших речових
прав, iпотек, обтяжень. Вiдповiдно до iнформацiйноТ довiдки, виданоТ

КЪмунальним пiдприсмством кМукачiвське MicbKe бюро технiчноТ

iнвентаризацii та експертноi оцiнки>> вiд 06.11 .2020 р. N9 t|74 (згiдно з даними
iHBeHTapHoi справи пiд реестровиМ номером J\b 7180) квартира Nч 9, 3аг€шьною

площею 38,10 кв.м., житлова площа 17,00 кв.м., за адресою: вул. Мира Jф 92 в
м.Мукачево зареестрована, станоМ на 08.08.2002 РоЦ, на правi приватноТ

спiльноi сумiсноi власностi за Гасинець Марiсю Михайлiвною, Гасинець

евгенiею Iванiвною, Гасинець Олександром Iвановичем, Романич Михайлом

СергiйовичеМ на пiдставi договорУ мiни вiд 02.08.2002 РокУ, посвiдченого

державним HoTapiycoм Мукачiвськоi ЩIК Герчускi в. л. по реестру N9 |-47з4-

тоъто забезпечений житJIом нижче рiвня середнъоi забезпеченостi громадян

жилою площею по м. Мукачево (по м. Мукачеву чей показник становить 9 кв.м.

на особу).
Гасинець Олександр Iванович у шлюбi не перебувае, розлучений (шлюб з

ГасинецЬ КаролiноЮ ПавлiвноЮ розiрваний), мае доньку Гасинець Алiсу

Олександрiu"у, 2018 р.н. Наразi проживас (разом з братом i сестрою) з матiр'ю,

гасинець- Марiею Михайлiвною (позбавленоi стосовно нього батькiвських

прав), так як окремого житла не мае. Iнвалiднiстъ у Гасинець О. I. вiдсутня.

голосУВАЛИ: (за) - 9, <<проти) - 0, (утрим€tлися>> - 0,

3. слухАли

о. Гегедош, завiдувача сектору соцiальних служб для ciM'T, дiтей та

молодi управлiння соцiального захисту населеннrI Мукачiвсъкоi Micbkoi ради,

яка довела до вiдома присутнiх, що З0.07.2021 роr.у, до уlrравлiння соцiального

захисту населення Муказiвськот Micbkoi Ради надiйшла заява особи з числа

дiтей-сирiт Волошина йосипа йосиповичa) 01.09.1998 Р.Н., прО наданнrI

дозволу на перерахування коштiв з його спецiального рахунка, вiдкритого в



ТВБВ J\b10006/076 фiлiТ ЗОУ АТ <<Ощадбаню>, рахунок
JфUД33312З560000026200077794008, на рахунок продавця - Кроповоi Алли
Федорiвни, Ns UА49305299000002620468З9З2З05, вiдкритого в АТ КБ
(ПРИВДТБДНК) як оплати за договором купiвлi-продажу квартири укладеного
29 лиrпя 2021 року, заресстрованого в peecTpi за Ns 684, у розмiрi 348 750,00
грн. Вказана BapTicTb житловоТ квартири, що придбавасться, вiдповiда€ нормам
пунктiв 6, 28,38, З9 та 4I Порядку та умов надання субвенцii у 2020 роцi i
скJIадаеться з 348 750100 грн. - грошовоi компенсацii за належнi для отримання
житловi примiщеннrl з метою придбання житJIа, призначених Волошину Й. Й.
вiдповiдно до рiшення виконавчою KoMiTery Мукачiвськоi MicbKoi ради JФ 433

вiд 10.1|.2020 року..Що заяви особою додано документи, передбаченi пунктом
20 Порядку та умов надання у 2020 роцi субвенцiТ.

О. Гегедош запропонувала, подану заяву Волошин И. И. та доданi до неТ

документи, розгля"уr" по cyTi у присутностi Волошина Йос".ru Йос"rrовича та
за результатами розгляду якоi, надати дозвiл або вiдмову на перерахунок коштiв
iз спецiальною рахунка як оплати за вiдповiдним договором купiвлi-продажу
квартири

0. Гегедош довела до вiдома присутнiх змiст заяви Волошин И. И. про
надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати За

доювором щупiвлi-продажу квартири у розмiрi 348 750, 00 грн та доданi до неi

документи, а саме:

1. ,Щоговiр купiвлi-продажу квартири вiд29 липня 2021_ року (заресстрований в

peecTpi за Ns 684) та Заборона (зареестрована в peecTpi за Jф 685) - З арк.

2. Витяг з ,.Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно про

реестрацiю права власностi вiд 29.07.2021jф 2б8|42762 - 1 арк.

3. Дкт обстеження стану житлового примiщення (будинку, квартири) вiд 02

липнrI 2021l року Ns 1, складений комiсiею з розгляду питань щодо

забезпеченнr{ житлом дiтей-сирiт, дiтей позбавлених батькiвського

пiклування, осiб з iх числа виконавчого KoMiTeTy Воронькiвськоi сiльськоТ

ради- 1 арк.

4. Звiт про оцiнку майна однокiмнатноТ квартири Jф 9 загальною площею 38,8

кв.м., що знаходиться за адресою Киiвська область, Бориспiльський район,
с. Старе, вул. Герасименка, буд. 187, виконаного <<29>> липнrI 202l рокУ
суб'ектом оцiночноi дiяльностi фiзичною особою - пiдприемцем Пилипенко

Г. Ю. (сертифiкат суб'скта оцiночноi дiяльностi, виданий Фондом

державного майна Украiни 13 жовтня2020 року за Jrlb 924120) - 25 арк.

5. ФотографiТ житловоi квартири за адресою: Киiвська область,

Бориспiльськийрайон, с. Старе, вул. Герасименка, буд. t87, кв.9 - 3 арк.

6. Копiя договору купiвлi-продажу квартири вiд 20.08.201'9 року, серiя НFЖ
jф698628 (зареестровано в peecTpi за Ns 2612) - 2 арк.

7 . Фотокопiя ,Щовiреностi вiд 14.1 1 .20t9 року серiя НОЕ Ns 123108

(зареестровано в peecTpi за J\Гs 1028) - 1 арк.

8. Копiя витяry з Щержавного реестру речових прав на нерухоме маЙно про

ресстрацiю права власностi вiд 20.08.2019 р. JФ 178136082 (про реестрацiю



права власностi Кроповоi Алли Федорiвни на об'скт житловоi HepyxoMocTi -
квартирУ за адресою: КиiвСъка область, Бориспiльський район, с. Старе, вул.

Герасименка, буд. 187, кв.9)- 1 арк.

9. КопiЯ технiчнОго паспОрта на квартирУ J\b 9 у булинкУ квартирного типу

(гуртожитку) по' вул. Герасименка, Ns 187, селО Старе, район

БориспiЛьський, область Киiвська, виготовленого станом на 0б.07.202Iр.,

iнвентаризацiйна справа J\b 20520 - 5 арк.

10. Копiя .Щовiдки комунztльного пiдприемства БориспiльськоI районноi ради

Бориспiльське районне <Бюро технiчноi iнвентаРизацii> вiд 06.07.202I р.

J\ъ20520 щодо збiльшення площi квартири - 1 арк,

11.Iнформацiйна довiдка Jф 26809з769 вiд 29.07.2021 р. (Iнформацiя з

,щержавного ресстру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав

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

забороН вiдчужеНня об'еКтiв нерУхомого майна щодо суб'екта - Кроповоi

Алли Федорiвни (iдент. J\b 195 |З|З249) - 2 арк.

12.Iнформацiйна довiдка Jф 2680989t7 вiд 29.07.2021 р. (Iнформацiя з

.щержавного ресстру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав

власностi на нерухоме майно, .щержавного реестру Iпотек, единого реестру

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

майна) за адресою мiсцезнаходження майна - КиiЪська область,

Бориспiлъськийрайон, с. Старе, вул. Герасименка, буд. t87, кв.9 * 1 арк.

13.Iнформацiйна довiдка Jф 268t49192 вiд 29.07.2021 р. (Iнформацiя з

,щержавного реестру речових прав на нер}хоме майно та Ресстру прав

власностi на нерухоме майно, .щержавного ре€стру Iпотек, единого реестру

заборон вiдчуження об'ектiв нерухомого майна щодо суб'екта - Волошин

Йос"па Йос"rrо"ича (iдент. Jф 3603806219) - 2 арк,

14.Копiя витягу з ,Щержавного реестру обтяжень рухомого майна (податковi

застави) J\b 74023086 вiд 29.0,7.2021 р. (за суб'ектом - Кроповою Аллою

Федорiвною) - 1 арк.

15.копiя довiдки про заресстрованих в квартирi осiб, видана старостою сiл

Старе та Василъки Воронъкiвськоi сiльськоТ ради Бориспiльського району

Киiвсъкоi областi вiд 06 липня 2021 року за JФ 44ll1l0 - 1 арк.

ДОПОВНИЛИ:

м. Чурила - головний сшецiалiст вiддiлу житлово-комунЕtJIьного

господарства управлiння мiського господарства Мукачiвськоi мiськоi ради,
наголосипч ,rр"фнiм, що Волошин йо""п йос"по"ич, 01.09.1998 р.н., особа з

чисJIа дiтей-сирiъ взятий на квартирний облiк вiдповiдно до рiшення
виконавчого KoMiTery Мукачiвсъкоi MicbKoi Ради вiд 28.10.2014 р. JФ 207 <Про

укJIадання договорiв житловогО найму, взяття на квартирний облiк, видачу

Ьлужбового_ орёера та зняття з кооперативного облiку>. Згiдно даною рiшення
Волошин Й. й. взятий на квартирний облiк та вкJIючениЙ в загалЬний та

позачерювий списки черювостi як дитина-сирота та як такий, що немае



житловоi площi.
за iнформацiею з Rержавного 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'екта

- вiдомо, Що за Волошин йосипом йосиповичем, до укладення 29.07.202I р.

договору кугriвлi-продажу квартири (зареестровано в peccTpi за Ns 684), не було

зареестровано права власност1, 1нших речових прав, iпотек, обтяжень.

о. Степанова - началъник служби у справах дiтей Мукачiвськоi Micbkoi

ради, довела до вiдома членiв KoMicii, щ; Волршин ЙОС"r' ЙОСИПОВИЧ,
-ot.oq.1998 

Р.н., до набуття повнолiття перебував на облiку у служ6^у справах

дiтей Мукачiвськоi MicbKoi ради, як дитина-сирота, статус набув внаслiдок

cMepTi (26.05.2о05 р.) його MaTepi - Волошин олени Михайлiвни (свiдоцтво про

.r.рr" cepii I-ФМ J\b 002461, виданого 27.05.2005 р. Мукачiвським вiддiлом

р.u.rрuцii aKTiB цивiльною стану Мукачiвського мiсъкрайонного управлiння
..r"цiт Закарпатськоi областi). Вiдомостi про батька записанi за вказiвкою

MaTepi вiдповiдно до ч. 1 ст. 135 Сiмейного кодексу Украiни (згiдно довiдки
мукачiвського вiддiлry ресстрацiт akTiB цивiлъного стану Мукачiвського

мiськрайонною управлiння юстицii Закарпатськоi областi вiд 14.07.2005 року
Nч367).

ЗАСJIУХАJIИ:

Волошина йосипа йосиповича, 01.09.1998 Р. Н., який розповiв, що його

мати померла, коли йому було б poKiB. У зв'язку з цим його було влаштовано в

Чинадiiвсъкий дошкiльний навчальний заклад (дитячий будинок) iнтернатного

тигry для дiтей дошкiльного BiKy. Згодом, у 2014 роцi його було зарахОВаНО На

навчання до Свалявського професiйно - будiвельного лiцею.

Волошин Й. Й. повiдомив також, що одружений та р€вом з дружиною,
Волошин Вiкторiею Володимирiвrrою (1998 р.н.), виховують сина - Волошин

KpicTiaHa йосиповича, 2020 р.н. iх сiм'я винаймас житлову квартиру в м.Киевi,

оскiльки йосип там працюс, а вJIасного житла вони не мають. Зазначив, що у
нього iнвалiднiсть вiдсутня.

йосип довiв до вiдома присутнiх, що з метою реалiзацii свого права на

отриманнrI житла за рахунок грошовоi компенсацii з державною бюджеry ним

було обрано помешкання, яке вiдповiдае Порядку та умовам надання субвенЦii у
Z,OZO роцi. Обрана ним однокiмнатна квартира J\Ъ 9 знаходиться у булинЦ J\b187

по вулицi Герасименка в селi Старе Бориспiльсъкого району КиiвськоI областi.

,Щана квартира повнiстю задовольняе потреби та вимоги йосипа. У квартирi,

загальна площа якоi становить 38,8 кв.м., наявна одна житлова KiMHaTa,

примiщення санiтарно-гiгiенiчного призначення, електро-, водопостачання та

водовiдведення, с можливiстъ.пiдключення гЕlзовоi плити, KpiM ТОГО, КОЛИШНЯ

впасниця квартири, заJIишила йосипу обладнану меблями кухонну KiMHary.

ВисТУПИЛА:

О. Гегедош - завiдувач сектору соцiальних служб для ciM'i, дiтей та

молодi управлiння соцiального захисту HaceJIeHHlI Мукачiвсъкоi мiськоI ради,
яка з€вначила, що розгJIянута заява Волошин й. й. та доданi до неТ документи
вiдповiдають встановленим нормам Порядку та умов надання у 2020 роцi



субвенцii з державного бюджеry мiсцевим бюджетам на проектнi, будiвельно-
peMoHTHi роботи, придбання житла та примiщень для розвитIqу сiмейних та
iнших фор* вихованнrI, наближених до сiмейних, та забезпечення житлом
дiтей-сирiц дiтей, цозбавлених батькiвського пiклування, осiб з Тх числа,
затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни 15 листопада 201'7 року
Ns 877 (в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01 червня 2020 р.
Jф 515), що дас пiдставу дJuI прийняrгя рiшення про надання дозволу на
перерахування коштiв iз спецiальною рахунка Волошин Иосипа Иосиповича як
оплати за договором купiвлi-продажу квартири, укладеного 29 липня 202| року,
заресстрованою в peecTpi за Jф 684, на суму 348 750,00 грн.

О. Гегедош зауважила, що вiдповiдно до п. 28 Порядку та умов надання
субвенцii у 2020 роцi мiсцева комiсiя протяюм п'яти робочих днiв з дати
надходженнrI подання розгJIядае його по cyTi у присутностi дитини та приймае

рiшення про перерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати за
вiдповiдним доювором купiвлi-продажу, якщо:

- предметом доювору е придбання у власнiсть дитиною житлового
примiщення;

- цiна житловою примiщення, визначена в договорi купiвлi-продажу,
дорiвнюс cyмi коштiв грошовоi компенсацii, що розмiщенi на
спецiальноIпIу рахунку дитини, або е меншою вiд цiсi суми, KpiM
випадкiв, установJIених 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
викоЕавчоi впади, органу мiсцевого самоврядування, е rrридатним дпя
прOживання;

- строк виконання договору купiвлi-продажу не перевищуе двох
мiсяцiв з дня його укладеннrI.

Умови п.28 Порядку та умов дотриманi.

В. Iванчо - голова KoMicii, запропонувала голосувати за прийняття

рiшення про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка
як оплати за договором купiвлi-продажу квартири, за пiдсумками розгJIянутоi по
cyTi заяви Волошина Йосипа Йосиповича та доданими до неi документами.

Члени KoMicii пiдтримали пропозицiю.

ВИРIШИЛИ:

Прийняти рiшення про надання дозволу на перерахування коштiв iз
спецiалъною рахунка Волошин Йосипа Йосиповича, вiдкритого в ТВБВ
Ns1000б/076 фiлii ЗОУ АТ <<Ощадбаню>, рахунок
NsUА3331235б000002б200077794008, на рахунок продавця - Кроповоi Алли
Федорiвни, J\Ъ UА49305299000002620468З9З2305, вiдкритого в АТ КБ
(ПРИВДТБАНК> як оплати за договором купiвлi-продажу квартири, укJIаденого
29 лиrтътя 2021 року, зареестрованого в peeoTpi за Jф 684, на суму 348 750100 грн.
Вказана BapTicTb квартири, що придбаваеться, складаеться з 348 750,00 грн. -

грошовоТ компенсацiТ за належнi для отримання житловi примiщення з метою
придбання житла (призначеноТ Волошин Й. Й. вiдповiдно до рiшення
виконавчого KoMiTery Мукачiвськоi MicbKoi ради JЮ 433 вiд 10.1 1.2020 року).



Волошин йосип йосипович, 01.09.1998 р.н., особа з числа дiтей-сирiт.

Стаryс дитини-сироти набув внаслiдок cMepTi (26.05.2005 р.) йою MaTepi -
Волошин олени Михайлiвни, (свiдоцтво про смерть cepii I-ФМ Ns 002461,

виданого 27.о5.2005 р. Мукачiвоъким вiддiлом реестрацii aKTiB цивiльною стану

Мукачiвського мiськрайонного управлiння юстицii Закарпатськоi областi).

Вiдомостi про батька записанi за вказiвкою MaTepi вiдповiдно до ч. 1 ст. 135

СiмейноЮ кодексУ УкраiЪИ (згiднО довiдки Мукачiвською вiддiлу реестрацii
aKTiB цивiльнОго 

- 
станУ МукачiвСькогО мiськраЙонного управпiння юстицii

Закарпатськоi областi вiд 14.07.2005 року J\b 367),

Волошин йосип йос"rrо"ич, 01.09.199S р.н., особа з числа дiтей-сирiц

взятиЙ на квартирниЙ облiК вiдповiднО дО рiшення виконавчого KoMiTery

Мукачiвськоi MicbKoT ради вiд 28.10.2014 р. JФ 207 <Про укладання договорiв

житлового найму, взяття на квартирний облiк, видачу службового ордера та

знJ{ття з кооперативного облiку>. Згiдно даною рiшення Волошин й. й. взятий

на квартирний облiк та включений в загалъний та позачерговий списки

""p-"o"ri 
як дитина-сирота та як такий, що немае житповоi площi.

за iнформацiсю з ,щержавного реестру речових прав на нерухоме майно та

Реестру прав власностi на нерухоме майно, ,Щержавного ресстру Iпотек,

едшою реестру заборон вiдчуження об'ектiв нерухомого майна щодо суб'скта

- вiдомо, Що До укJIаденн;I 29.о7.2021 ро*у договору купiвлi-продажу квартири,

зареестрованогOЪ p...rpi за J\b 684, за Волошин йосиrrом йосиповичем не було

заре€стрОванО ,rguuu 
"nb""o"ri, 

iншиХ речовиХ прав, iпотек, обтяжень. Наразi

Волошин и. й. проживае разом з дружиною, Волошин Вiкторiею

Воподимирiвною (199S р.н.), та малолiтнiм сином - Волошин KpicTiaHoM

йосиповичем (2о20 р.н.) в м. КиТв у квартиРi, 
"*у 

винаймають, так як окремого

житла не мають. Iнвалiднiсть у Волошин й.й, вiдсутня,

голосУВдЛИ: ((за)> - 9, <<проти) - 0, ((утрим€tлися>> - 0.

4. СЛУХАЛИ:

О. Гегедош - завiдувач сектору соцiальних служб для сiм'i, дiтей та

молодi управлiння соцiального захисту населення Мукачiвськоi мiськоI ради,

яка повiдомила, що вiдповiдно до п. 28 Порядtсу та умов, затверджених

постановою кму вiд 15.11 .2О|7 р. Ns 877 (в редакцiТ посТанОВИ КМУ ВiД

01.06.2020 р.JФ 515), копiю рiшення про надання дозВолу на перерахування

коштiв iз спецiальногО pil(yнKa як оплати за вiдповiдним договором купiвлi-

продажу не пiзнiше Hii через п'ять робочих днiв цотрiбно надати дитинi та

*i.ц."оrу розпоряднику/пiдроздiлу, на пiдставi якого управлiнням соцi€UIьного

захисту населення Мукачiвськоi мiсъкоi ради не пiзнiше нiж через п'ять

робочих днiв пiсля надходженнrI рiшення мiсцевоi koMicii про наданнJI дозволу

на перерахування коштiв iз спецiапъного рахунка як опJIати за вiдповiдним

договором купiвлi-продажу буде надано дитинi письмову згоду на переказ

коштiв iз спецiалъного рахунка як оплати за договором iз визначенням с)rми,

що пiдлягае перерахуванню, та реквiзитiв рахунка для перерахування,

Рiшення Ъфорrrr"етъся протоколом, який скJIадаеться у двох примiрниках,

пiдписуеться BciMa членами мiсцевоi koMicii та затверджусться виконавчим

KoMiTeioM Мукачiвсъкоi MicbKoT ради. Тому, протокол засiдання мiсцевоi KoMicii



необхідно подати для затвердження в установленому законом порядку 
виконавчому комітету Мукачівської міської ради. 

Члени комісії підтримали пропозицію Гегедош О. та винесли питання на 
голосування. 

ВИРІШИЛИ: 

Зобов 'язати О. Гегедош, секретаря комісії, за результатами 
сьогоднішнього засідання, підготувати та подати проєкт Рішення виконавчому 
комітету Мукачівської міської ради «Про затверД)І,<ення протоколу засідання 
місцевої комісії для формування пропозицій щодо потреби надання у 2020 році 
субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 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» у 
встановлений Порядком та умовами термін. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - О, «утрималися» -Д/

Голова комісії: 
 Заступник голови комісії: 

Секретар комісії: 
Члени комісії: 

Іванчо В. І. 
Степанова О. Р. 

Гегедош О. Л. 

Поп уші С. В. 
ушкаш В. В. 

--------,.4""'-чурила М. М. 




