
Протокол ЛЬ б

засiдання мiсцевоi KoMicii для формування пропозицiй щодо потреби надання

у 2020 рочi субвенuii з державного бюджету мiсцевому бюлжету на проектнi,

бупiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку
сiмейних та iнших форм вихованняо наближених до сiмейних, та забезпечення

житлом дiтей-сирiц дiтей, позбавлених батькiвського пiклуванняо
осiб з iх числа

|7.09.2021 м, Мукачево

Початок 10.00

Присутнi:

Голова KoMicii:
Iванчо В. I. * заступник мiсъкою голови з питанъ дlяльност1 виконавчих органlв

Мукачiвськоi MicbKoi ради.

Засryпники голови KoMicii:
Зотова н.в. - нач€}JIьник управлiння соцiального захисту населення

МукачiвськоТ мiсъкоТ ради ;

Степанова о.Р. - нач€IJIьник служби у справах дiтей Мукачiвськоi MicbKoi ради.

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

управлiння соцiалъною захисту населеннrI Мукачiвсъкоi Micbkoi

Ради,

Члени KoMicii:
гарапко в. м. - заступник начальника юридичного вiддiлу Мукачiвськоi Micbkoi

з проектно-кошторисноi роботи вiддiлу

будiвництва та ремонту управлiння будiвництва та

iнфраструктури Мукачiвськоi MicbKoi ради;

Кучик т. м. - головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноI та позашкiльноi освiти

управлiння освiти, культури, молодi та спорту Мукачiвсъкоi

мiсъкоi ради;
Попфолушi с.в. начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi

управлiння соцiального захисту населення Мукачiвськот Micbkoi

ради;
Пушкаш в.в. головний спецiалiсц юрисконсульт вiддiлУ державноЮ

архiтекryрного-булiвельного контроJIю Мукачiвськоi MicbkoТ

ради;
Свирида В.В. начальник вiддiлу <Щентр надання адмiнiстративних послуГ

МукачiвськоТ MicbKoi ради>;



Чурила М.М.

Вiдсутнi:
Герц М. М.

- головний спецiалiст вiддiлу житлово-комунального господарства

управлiння мiського госI1одарства Мукачiвськоi MicbKoi ради,

начаJIьника управлiння, начальник бюджетного вlддlлу

вiдпустцi.

Запрошенi: Е ___
Дндрусишин В.В. - особа з числа дiтей, позбавлених батъкiвсъкого пiклування,

Порядок денний:

1. Про розгляд подання началъника управлiння соцiалъного захисту населення

мукачiвськоi мiсъкоi ради _ н, Зотовоi щодо надання дозвопу на

перерахування коштiв Ь спецiального рахунка, як оплати за доюворами

купiвлi-продажу за рахунок грошовот компенсацiт за належнi для отримання

житловi примiщення для дiiей з метою придбання Jкитла вiдповiдно до

поданоi |6.09.202I року заяви дндруси-"" Ь,ронiки валерiiвни, 29,081997

р.н., особи з числа дiтей, позбавлених батькiвською пiклування,

2. Рiзне.

1. СЛУХАЛИ:

н. Зотову начztJIьника управлiння соцiального захисту населення, яка

довела до вiдома присутнiх, що i. iS та п. 26 Порядку та умов надання у 2020 роцi

субвенцiТ з держаВногО бюджеry мiсцевиМ бюджетаМ на проектнi, будiвелъно_

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

фор' вихованН u., iабпИжениХ до сiмеЙних, та забезпечення житпом дiтей-сирiт,

дiтей, позба"лен"* батькiвського пiклування, осiб з iх числа, затверджених

постановою кабiнеry MiHicTpiB украТни 
-15 

листоПаД а 2О17 РОКУ Js 877 (В РеЛаКuii

постанов" KuOi""ry Мi"i"rрiЪ ЧкрuТни вiд 01 червня 2020 р. JФ 515) визначено, що

грошова *оrrr.".Ъui" *о*.'оути використана напридбання житлового примiщення

у прийнятих в експJIуатацiю *"rno""" будинках у буль-якiй адмiнiстративно-

територiалънiйоДиницiПроТяГоМоДноГороКУЗДняЗарахУВаннякоштiвна
спецiальний рахунок в уповноваженому банку ,u n*"ocTi погодж(ення мiсцевоi

koMicii. ,щля отримання згоди на перерахування коштiв iз спецiального ра)сунка як

оплати за вiдпоЪiдним оо.о"ороnn -i"ii"i_продч*у за рахунок грошовоi компенсацii

дитинiнеобхiдноЗВернУТисяДомiсцевогороЗПоряДника/пiдроздiлУТапоДЕtТийомУ
один примiрник договору купiвлi-гrродажу, в якому зазначено, що жиле

примiщення передастъся Тй у власнiстъо а також доцменти, передбаченi пунктом

20 ПорядIry та умоВ надання субвенчiТ у 20Z0 рочi' 
---:л--,.л_лТак, |6.09.2021 рокУ, до управлiння ооцiального захисту населення

мукачiвськоi мiськоi ради надiйшла заява особи з числа дiтей, позбавлених

батькiвського пiклування Дндрусишин Веронiки ВалерiТвни, 29,08,|997 р,н,, про

надання дозволу на.перерахування коштiв з i1 спецiального рахунка, вiдкритого в



ТВБВ Ns 10006/076 фiлii-ЗоУ АТ <<ощадбаню>, ра)ryнок

jФ UА4бз12з5600оооzоzоВ O4629i4O8, на рахунок продавця Молнар Олександра

Федоровича, li, 
- 

uд+ lзоszigооооъzоzо+ ruйцй, *.:,,ffриT,й 
у дт кБ

кприватбанк)) йоо ЗО5299 ЯК ОПJIаТИ За ДОГОВОРОМ -YlTll 
"РОДаЖУ 

ЖИТЛОВОГО

булинку lчп Zс+Ы y*nuo.roro t о "йr: 
202l роКУ, У розМiрi 330 246' 4| грн, та

договором купlвлi_rrродu*у земелъноi дiлян*" lt iвцzукJIаденого 16 вересня 202Jr

року, у розмrрi 18 50з,59 ,pI. вказана,:1рji",u житлового бупинц чт"у iз

земелъною дlлянкою, що придбаваютъся, вiдповiдае нормамлунктiв 6,28,38, 39 та

41 порядку та умов наданн1.'Ы;'"",^;;ii_у,?:1О-ЬОЦi 
i ДОРiВНЮе 348 750'00ГРН' -

розмiрУгрошовоiкоМпенсацiiзаналежнiДляоТриМанняжитповiпримiщенняЗ
МетоюПриДOанняжитЛапризначенихАндрУ.'-"''В.В.вiдповiдноДорlшеЕня
виконавчого KoMiTery Му*u.ri".u*оi мiськоi р"о" i, 354 вiд 09,09,2020 року, До

заяви додано документ" ,r.р.оъu"ъ"i п. 20 порядку та умов надання у 2020 рочi

сУбвенцii frлfrбтr\I аq.,тlv Анппчсишин В.В. та ДоДанi До неi

Н. Зотова запропонувала, шодану ,*:у Андрусишин I

ДокУМенТи'роЗГлянУТипосУliУПрисУТностi.АндрУ."-""ВеронiкиВалерiiвнита
за резуJlьтатами розгляду якоi "uдаri ryуjбо вiдмову на 

"ър,рu"унок.коштiв 
iз

спецiального рахунка як оплати за вiдгrовiдними договорами купiвлi-продажу

;Ч::^rJ#;у;::,ж;"ы,Ё#i1;, o::.nu до вiдома присутнiх змiст заяви

АндрУсишинВ.В.про,'uДu",,"ДоЗВолУнаПерерахУВаннякоштiвiзспецiалЬноГо
pa)(yнKa як опJIати за дого"орu*й"l::l--1rоu*у житлового бупинц та земепьноi

дiлянки у роrrйТjдв iso, 0d грн. та додlнi до нет документи, а саме:

1. Щоговiр купiвлi-гrродажУ *'",no"o'o буди"пУ вiд 1Ъ вересня ZO21 року Ns 2640 -

3 арк.

z,ЩоговiркУпiвлi.проДаЖУЗеМелъноiДiпянкивiд16Вересня2о2tрокУNs2642_
2 арк.

3. Акт обстеження стану житJIового примiщення (булинкУ, квартири; вiл t2

серпня 2О21 року Jý 4 - 2 арк,

4. ЗвiТ про оцiНку майна *"rno"o.o будинКу за адресою: ЗакарпаТсъка областъ,

Ужгородськийрайон,с.Велика!.обронь,ВУЛицяЧонгорська,бУд.92,
ВиконаноГок03>серпняzLztрокУоцiнювачемФеДинаопександрою
василiвною (свiдоцтво про р""рuui, в !,ержавномУ PeecTPi ОЦiНЮВаЧiВ

N910379 вiд 27.08 .2о|з р., к"Ьiфiкачiйне СвiдоЦТВО ОЦiНЮВаЧа Jф 6403 ВiД

11.10.2008р.,пос"iд'.,,,'"пропiдвищенн,IквалiфiкачiiМФNs6774_ПКвiд

, T;lr' ',lil '];"-], Ъ.пu'от дiлянки за адресою: ЗаКаРПаТСЪКа ОбЛаСТЪ'

Ужгородськийрайон,с.ВепикаЩобронь,ВУлицяЧонгорська,бУд.92,
ВиконаноГо(03)серПня202|рокУоцiнювачемФеДинаолександрою
василiвною (свiдоцтво про реестрацiю в ,Ц,еРЖаВНОМУ PeccTPi ОЦiНЮВаЧiВ Ns

10379 вiд 27.08.2013 Р., Ква,пiфiкацiйне Свiдоцтво оцiнювача Ns 6403 вiд

11.10.2008 р., пос"iд".нн" про пiдвищення квалiфiкачii мФ Ns 6774 _ пк вiд

30.04.2О2О р,) - 33 арк,



6. ФотоГрафiТ житловогО примiщеннЯ за адресою: Закарпатська областъ,

Ужгородський район, с. Велика,Щобронь, вулиця Чонгорська, бУД. 92 , З5 аРК.

7. Копiя свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно за адресою:

закарпатська область, Ужгородський район, с. Велика Щобронь, вулиця

ЧонгорсЪка, буд. 92, МолНар IBaHa ФедороВича (7l4 частка) вiд 04.0З.2010 р. -
1 арк.

8. Копiя Витягу про реестрацiю права власностi на нерухоме майно

ужгородського районного комунального пiдприемства (бюро) технiчноi

iнвентаризацii та реестрацii права власностi на об'екти нерухомого майна вiд

22ý3.2010 р. JФ 256З91 1 1 - 1 арк.

9. Копiя свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно за адресою:

закарпатська область, Ужгородський район, с. Велика Щобронь, вулиця

Чонгорська, буД. 92, Молнар Iрини Золтанiвни (Il4 частка) вiд 04.03.2010 р. - 1

арк.

10. Копiя Витяry про реестрацiю права BJIacHocTi на нерухоме майно

ужгородського районного комунzшьного пiдприемства (бюро) технiчноi

iнвентаризацiТ та ресстрацiТ права власностi на об'скти нерухомого майна вiд

22.0З.2010 р. JФ 256З9t91 - 1 арк.

l 1. Копiя свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно за адресою:

закарпатська область, Ужгородсъкий район, с. Велика .щобронъ, вулиця

Чонгорська, буд. 92, Молнар Олександра Федоровича (|l4 частка) вiд

04.03.2010 р.- 1 арк.

12. Копiя Витягу про реестрацiю права власностi на нерухоме майно

Ужгородського районного комунЕLльного пiдприемства (бюро) технiчноi

iнвентаризацii та реестрацiТ права BлacнocTi на об'екти нерухомого майна вiд

22.0З.20\0 р.Jф 25639\52 - 1 арк.

t3.Копiя свiдоцтва про право власностi нерухоме майно адресою:копiя свiдоцтва про право вJIасностl на нерухоме маино за алреgоt():

закарпатська область, Ужгородський район, с. Велика Щобронь, вулиця

Чонгорська, буд. 92, Молнар Федiра Iвановича (|l4 частка) вiд 04.03.2010 р. -
1 арк.

14.копiя Витяry про реестрацiю права власностi на нерухоме майно

Ужгородського районного комун€LлЬного пiдприемства (бюро) технiчноi

iнвентаризацiТ та реестрацiТ права власностi на об'скти нерухоМого маЙНа ВiД

22.03.2010 р. JФ 25639036 - 1 арк.

15. Копiя свiдоцтва гrро смертЬ Молнар Федiра Iвановича, зареестроване

виконкомоМ ВеликодобронськоТ сiльськоТ Ради Ужгородського району

Закарпатськоi областi вiд 06.01 .20|4 року Серiя - ФМ Ns 164394 - 1 арк.

16. КопiЯ СвiдоцтВа прО правО на спадЩину за заповiтом вiд 02 липня 2021 р.

зареестровано в peecTpi за J\ф 1144 приватним HoTapiycoM I. с. Гецянин -
1 арк.



17. Копiя Витягу з lержавного реестру речових прав на нерухоме майно про

реестрацiю права власностi вiд 02.07.2021 р.Jф 26411707t7 - 1 арк.

18.Копiя Свiдоцтва про право на спадщину за заповiтом вiд 02 липня 2021 р.
зареестровано в peecTpi,за JФ 1145 приватним HoTapiycoM I. С. Гецянин - 1 арк.

19. Копiя Витяry з .Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно про

реестрацiю права власностi вiд 02.07.2021 р. J\b 264|99754 - 1 арк.

20. Копiя Щовiреностi Молнар IBaHa Федоровича вiд |4.09.2021 р., зареестровано в

peecTpi за J\Гs 26|З приватним HoTapiycoM Герич А.В. - 1 арк.

21.Копiя iнформацiйноi довiдки з единого реестру спецiальних бланкiв
нотарiальних документiв вiд l6.09.2021, р. JФ 179355830 - 1 арк.

22. Копiя Щовiреностi Молнар Iрини Золтанiвни вiд 14.09.2021 р., заресстровано
в peccTpi за Jrlb 26|2 приватним HoTapiycoM Герич А.В. - l арк.

23.Когriя iнформацiйноI довiдки з сдиного реестру спецiальних бланкiв
нотарiальнихдокументiв вiд 16.09.2021 р. Nч 179З55721 - 1 арк.

24.Копiя технiчного паспорта на об'скт нерухомого майна, будинок садибного
типу з господарськими (допомiжними) будiвлями та спорудами по вул.

Чонгорська, будинок J\Ъ 92, село Велика Щобронь, Ужгородський район,
Закарпатськоi областi вtд2З.07 .202| р., iнвентаризацiйна справа Ns 649 - 7 арк.

25.Iнформацiйна довiдка Ns 275 |4З99I вiд 16.09.202\ р. (Iнформацiя з ,,Щержавного

реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав власностi на нерухоме
майно, ,.Щержавного реестру Iпотек, единого реестру заборон вiдчуження
об'сктiв нерухомого майна щодо суб'скта) Молнар IBaHa Федоровича (iдент.

Ns 21 72З16876) - 2 арк.

26. Iнформацiйна довiдка J\Ъ 275|44440 вiд |6.09.2021 р. (Iнформацiя з

Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав
власностi на нерухоме майно, ЩержавнOго реестру Iпотек, Сдиного реестру
заборон вiдчуження об'ектiв нерухомого майна щодо суб'екта) Молнар Iрини
Золтанiвни (iдент. jф 2505216489) - 2 арк.

27. Iнформацiйна довiдка j\b 275|4|160 вiд |6.09.2021 р. (Iнформацiя з

,Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав
власностi на нерухоме майно, Щержавного реестру Iпотек, Сдиного ресстру
заборон вiдчуження об'ектiв нерухомого майна щодо суб'екта) Молнар
олександра Федоровича (iдент. Jю 2349502891) - 4 арк.

28.Iнформацiйна довiдка Ns 275 |45215 вiд t6.09.2021 р. (Iнформацiя з .Щержавного

реестру речових прав на нерухоме майно та Ресстру прав власностi на нерухоме
майно, Щержавного реестру Iпотеко Сдиного реестру заборон вiдчуження
об'ектiв нерухомого майна щодо об'екта нерухомого майна) за адресою
мiсцезнаходження майна - Закарпатська областъ, Ужгородський район,
с.Велика,Щобронь, вулиця Чонгорсъка, буд. 92 - 2 арк.



29.Iнформацiйна довiдка \Гs 271,44782 вiд |6.09.2021 р. (Iнформацiя з

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

заборон "iд"у*.п* 
об]ектiв нерухомого майна щодо об'скта нерухомого

майна) земельноi дiлянки за адресою мiсцезнаходження - Закарпатсъка

областъ, Ужгородсъкий район, с. Вепика ,Щобронъ, вулиця Чонгорсъка, буд, 92

- 1 арк.

30.Щовiдка Великодобронсъкоi сiлъськоi ради вiд 03,08,2021 р, JФ 1272 - 1 арк,

ДОПОВНИЛИ:
м. Чурила - головний спецiалiст вiддiлу житпово-комуныIьного

господарства управлiння мiсъкого госIIодарства Мукачiвсъкоi Micbkoi ради

наголосила присутнiм, *о Д"дру."rr" BepoHiKa Валерii'вна,29.08.1997 р,н,, особа

з числа дiтей, позбавлени* баr"кiвсъкого пiклування, взята на квартирний обпiк

вiдповiдно до рiшення виконавчого ko*i",y Мукачiвськот Micbkoi ради вiд

25.оз.2оt4 р. й з5 <про укладання доюворiв житлового найму, взяття на

квартирний облiк, зняття з квартирною 
"u 

*ооr.ративного облiкр. За iнформацiею

з Щержавного ресстру речових прав на нерухомъ майно та Реестру прав влас_ностi

на нерухоме маИно, Щержавного реестру Iпотек, единого реестру заборон

вiдчуження об'ектiв неру(омого майна щодо суб'екта - вiдомо, що BepoHiKa

ВалерiТвна нерухомого майна не мас, вiдповiднЬ i *""повою площею на правi

приватноi власностi не забезпечена,

о. Степанова - начаJIъник служби у справах дiтей Мукачiвсъкоi MicbKoi ради

довела до "iдоrа 
членiв комiсii, що Д,друсишин BepoHiKa Валерiiвна, 29,08,1997

Р.Н.,ДонабУттяповнолiттяперебУвала-наоблiкУУслУжбиУсПраВахдiтей
МукачiвСькоТ мiсЬкоi ради, "* 

д"r""а, позбавлена батъкiвсъкого гtiклування. Статус

дитини, позбавленоi'^ батькiвського пiклування надано рiшенням виконавчого

KoMiTery МукачiвськоТ мiськоi ради Закарпатськоi областi вiд 29,01,2013 p,J'l'g 6

<Про надання дiтям статусу)), ,Ъ пiд.rавi: свiдоцтва про народження cepii I-ФМ Ns

078t04, виданого 18.05.iggg р. вiддiлом РдГС по м, Мукачеву; повною витягу з

,.Ц,ержавно.ор...трУактiвЦивiльноГосТануГроМаДяНNs0000707б4б8'ВиДаноГо
вiддiлом державноi реестрацti aKTiB цивiльного стану ": LУ]качеву 

08,12,2010 р,,

згiдно якого реестрацiя народження дитини проведена вiдповiдно до ч, t ст, 135

Сiмейного кодексу УкраТни; доuiдк" Ns 196, виданоi 28,01,2013 р, Мукачiвсъким

мв умвс Украiни в йuрrr-ськiй областi, у вiдповiдностi до якот

АндрУсишино.В.ЗарессТроuч"оопом.МУкачевУнеЗнаЧиТЬся.ЦимсаМиМ
рiшенням було вирiшено залишити Андру."-"" BepoHiKy ВалеРiiВНУ, 29,08,1997

р.н., на вихованнi та повному державному утриманнi ,Ц,итячого Будинку Милосердя

<Щобрий Самаритянин) (Ужгоролський Р-Н,, с, В,Щобронь),

ЗАСЛУЬЛИ:

АнлрусишинВеронiкУВалерiiвну-29.0s.1997р.''.,якаповiДоМиЛа'Щое
особоЮ з числа дiтей, позбавлеr"* 6-"кiвськогО пiклування, набула статус дитини,



позбавленоI батькiвською пiклування 29.0|.201 3 р.
CBoik батькiв вона не пам'ятас. Виховувалась у Будинку Милосердя кЩобрий

самаритянин). Навчалася У Великодобронськiй зош до 11 класу. Пiсля
завершення навчання в школi вступила до Ужгородсього пту, а згодом продовжила

,u*.na""" в Угорщинi за фахом (повар>). Також почала дiяльнiстъ в якостi волонтера

у булинкУ для осiб похилого BiKy в Угорщинi. З метою самореалiзацiТ вирiшила

здобути ще одну спецiальнiсть ((медичноi сестри>>. Отримавши у 202I роцi диплом,
почыIа працювати в тому ж закладi для осiб похилого Biky, як медична сестра.

ВраховуЮчи придбаннЯ власногО помешкання У населенОму пунктi, де вона ранiше
мешкала, маС HaMiP невдовзi повернуТися в УкраТну та своi здобутi професiйнi

навички застосовувати на користъ громади.
не мае зареестрованою права власностi на нерухоме майно, житловою

площею не забезпечена. Перебувае на квартирному облiку вiдповiдно до рiшення
виконавчого KoMiTeTy Мукачiвсъкоi MicbKoi ради вiд 25.0З.20|4 р. Ns 35 <ПрО

укладання договорiв житлового найму, взяття на квартирний облiк, знrIття з

квартирного та кооперативного облiку>. BepoHiKa Валерiiвна не одружена, дiтей не

мас. Повiдомила, що у неi iнвалiднiсть вiдсутня.
BepoHika Валерiiвна зазначила, що з метою реалlзацl1 свого права на

отримання житла за рахунок грошовоi компенсацii з державного бюджеry, нею було

обрано помешкання, яке вiдповiдас Порядку та умовам надання субвенцii у 2020

роцi. Житловий булинок iз земельною дiлянкою, який знаходиться за адресою:

Закарпатська областъ, Ужгородський район, с. Велика Щобронь, вул. Чонгорська,

0,25га, яка придбаваеться рЕвом з будинком. Загальна площа будинку становить

91,2 кв.м., обладнано пiдваJI площею 16,З кв.м., житлова площа _ 5б,8 кв.м. .Що

булинч належать Taki господарськi булiвлi та споруди 2 capai, свинарник, лiтня

кухня, свинарник, вбиральня, господарськi будiвлi зблокованi, гараж, огорожi,

дорiжки, ппощадки, колодязь tIитний. У помешканнi наявнi закрита веранда, три

житловi кiмнати, кухня, ванна, комора, г€}зо-, електро-, водопостачання та

водовiдведення. kpiM того, помешкання облаштоване меблями, якi колишнi

власники домоволодiння залишать Веронiцi ВалерiТвнi.

ВИСТУПИЛА:

В. Гарапко, заступник началъника юридичного вiддiлу МУкачiвсЬКОТ

MicbKoT ради, зазначиЛо, ЩО розгJIянУта заява АндрусИшин В. В. та доданi до неТ

документи вiдповiдають встановленим нормам Порядку та )мов 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' вихованНя, наблИжениХ до сiмеЙних, та забезпечення житлом дiтей-сетрiц

дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з ix числа, затверджених

постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни l5 листопада 2017 ротсу J\b 877 (в реДаКЦii

постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 01 червня 2020 р. J\Ъ 515), що дас

пiдставу для прийняття рiшення про надання дозволу на перерахування коштiв iз



спецiального рахунка Андрусишин Веронiки ВалерiТвни, як оплати за доювором

купiвлi-продажу житлового будинку J\Ъ 2б40, укладеного 16 вересня 202I рОЩУ, У

розмiрi 330 2461 41 грн. та договором купiвлi-продажу земелъноi дiлянки Ns 2642,

укладеного 1б вересня 2O2t року, у розмiрi 18 503, 59 грн.о що у cyMi складае

348 750,00 грн.

ЗауважиЛа, щО вiдповiдНо до п. 28 Порядку та умов наданнrI субвенцiТ у 2020

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

розгJIядас йою по cyTi у присутностi дитини та приймае рiшення про

перера)ryвання коштiв iз спецiального рахунка як оплати за вiдповiдним договором
купiвлi-продажу, якщо :

- предметом договору с придбання у власнiсть дитиною житлового примiщення;

- цi"u житлового примiщення та земельноI дiлянки визначена в договорi купiвлi-
продажу, дорiвнюс cyмi коштiв грошовоi компенсацiт, що розмiщенi на

спецiалъному рахунку дитини, або е меншою вiд цiеi суми, KpiM випадкiв,

установлених rтунктом З9 Порядку та умов;
- житло, Що придбаваеться, згiдно з актом обстеження стану житлового

примiщення (булинку, квартири), скJIаденим мiсцевою комiсiсю (за мiсцем
придбання житла), утвореною за рiшенням мiсцевого органу виконавчоi влади,

органу мiсцевого самоврядування, с придатним для проживання;
- строк виконання договору купiвлi-продажу не перевищуе двох мiсяцiв з дня

його укJIадення.
УмовИ п. 28 ПорядкУ та умоВ дотримаНi. ТакоЖ п. 29 Порядку та умов

наданнЯ субвенцi\ у 202О роцi визНачено, що У разi приДбаннЯ житла в будь-якiй

адмiнiстРативно-ТериторiальнiЙ одиницi, зазначаеТься згода мiсцевоi KoMicii. ,Щана

згода з€}значаеться У рiшеннi про надання дозволу на перерахування коштiв iз

спецiального рахунка Андрусишин Веронiки Валерiiвни) як оплати за доювором
купiвлi-продажу житловою будинку та договору купiвлi-продажу земельнот

дiлянки.
за наслiдками обстеження стану житлового примlщення, проведеного

комiсiеЮ з 11итанЬ захистУ праВ дитинИ Великодобронськоi сiльськоi ради, будинок

придатний для проживання, про що зазначено в AKTi обстеження стану житлового

примiщення (булинкУ, квартири) вiд 12.08.2021 р. Jф 4 (складеного комiсiею з

питань захисту прав дитини Великодобронськоi сiльськоI ради).
В. Iванчо - голова KoMicii, за пiдсумками розглянутоi по cyTi заяви та

документами до неТ, поданими Андрусишин В. В., запропонуваJIа голосувати про

прийняття рiшення про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiальною

рахунка як оплати за договором купiвлi-продажу квартири.
Члени KoMicii пiдтримали пропозицiю.

ВИРIШИЛИ:

прийняти рiшення про надання дозволу на перерахування коштiв iз

спецiального рахунка Андрусишин Веронiки Валерiiвни, 29.08.|997 Р.Н.,

вiдкритого в твБВ JYs 1000б/076 фiлii-ЗОУ АТ <Ощадбанк>, рахунок
N Uд46312з560000026208о46297408, на рахунок продавця Молнар Олександра

Федоровича, (рнокпп 2З49502891r) М UA4730529900000262047494t4422,



вiдкритий у АТ КБ <Приватбанк>, мФО 3O52g9, як оплати за договором купiвлi-

продажу житлового будинку Ns 26+0,.у*.пuд:1::" 11::r:::r2021 роц, у розмiрi

330246141 грн. та договором купiвлi_гrродажу земеJIьноi дiлянки Jф 2642,

укладеного rO 
"е|есътя 

202i.рощу, у po"ipi Ш503,59_ lyт:,лIоJ _,]y,_,,j::ou,
348 750100 грн. Вказана вартlсть житлового будинку разом iз земепъною дlлянкою,

що придбаваються, вiдповiдае нормам пунктiв 6,28,38, 39 та 4t Порядку та умов

надання субвенчii у 2020 рочi i скпадастъсЯ з 348 750,00 грн. - грошовоi

комшенсацii за належнi для отримання житловi примiще"'1,-, метою придбання

житJIа, призначених Дндрусий", в. в. вiдповiдно до рiшення виконавчого

*"rir.ry Йукu"i".ькоi мiсйТ ради Jft з54 вiд 09,09 ,2020 року,

АндрУсишинВеронiкаВалерiТвна,29.08.|997Р.Н.,особаЗЧислаДlТеи,
позбавлених батъкiвського ,riклу"аrпня. Статус дитини, позбавпенот батькiвською

пiклування набула вiдповiдн9 до рiшення виконавчого KoMiTery Мукачiвсъкоi

MicbKoi Ради Закарпатсъкоi областi Ъiд zq,оt,201З р, Ns б <Про наданн,I дiтям

статусу).
АндрУсишинВ.В.ВЗяТанаквартирнийоблiквiДповiДноДорiшення

виконавчого no*ir.ry Мукачiвськоi мiськоi ради вiД 25.оЗ.20|4 р, Ns З5 <ПрО

укладання договорiв житлового наймУ, взяття на квартирний облiк, зн,Iття з

квартирного та кооперативною облiкр, Житловою пlIo_I]]:: ::__::з':1:::тi
власностi не забезпечена. Жодного нерухомого майна на правi приватноr власностt

не мас. ЗаресстРована за адресОю: УжгоРодський район, с, Велика Щобронь, вуJI,

Чонгорсъка, буд. 120. Не одружена, дiтей не мае. Iнвалiднiстъ у Андрусишин В.В,

вiдсУтня. л,,(_^,.,,iт .. ?д?о ппrl'
Вiдповiдно до гt. 29 Порядку та умов надання субвенцii у 2020 роцi, на

пiдставi АктУ обстеження станУ житловою примiщення (будИНЦ, квартири) "iд
I2.08.2O2I р. J&4 (складеноiо комiсiею з питань захисту прав дитини

Великодобронськоi сiлъсъкоТ рали), так як Дндрусишин. В, в, бажае придбати

житло в iншiй адмiнiстративно_територiальнiй одиницi за рахунок грошовоI

компенсацiт, мiсцева комiсiя не заперечуе проти придбuчу житлового булинц

загаJIъною площею 91 ,2 кв. м. та ..*.n""oT дiлянки, на якiй розмiщений будинок

площею 0,25 га, який знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужюродський

район, с. Велика,Щобронь, ВУЛ,Чонгорська, буд, 92,

гоЛоСУВАЛИ:((За).11,<<протИ)-0,((УТриМаЛися>>.0.

2. СЛУЬЛИ:

II.Зотову - начаJIъника управлiння соцiалъного захисту населення, яка

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

кму вiд 15.11.2017 р.Jф 877 (в релакчii'-по.ru"о"" КМУ ВiД 01.06.2020 P.N9 515)'

копiЮ рiшеннЯ прО надання дозволУ на перерахування коштiв iз спецiального

ра)сунка як оплати за вiдповiдним договоро* *у"iuпi-пролажу не пiзнiше нiж через

п'ятъ робочих днiв потрiбно надчr, дrr"ri та мiсцевому розпоряднику/пiдроздiлу,

на пiдставi якого управлiнням соцiального захисту населення Мукачiвськоi Micbkoi

ради не пiзнiш. ,ri*'r.p., ,r'-i рЬбоr"* днiв пiсля надходження рiшення мiсцевоi

koMiciT про надання дозвоIIу на перерахування коштiв iз спецiаJIьною рахунка як



оплати за вiдповiдним договором купiвлi-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 протоколом, який складасться у двох примiрникаХ,

пiдписуеться BciMa членами мiсцевоI koMicii та затверджуеться виконавчим
KoMiTeToM Мукачiвськоi мiськоi ради. Тому, протокол засiдання мiсцевоi KoMicii
необхiдно подати для затвердження в установленому законом порядку виконавчому
KoMiTery МукачiвськоТ MicbKoT ради.

члени koMicii пiдтримали пропозицiю Зотовоi н.в. та винесли на

голосування.

ВИРIШИЛИ:

Зобов'язати Гегедош О. Л., секретаря KoMiciT, за результатами сьоюднiшньою
засiдання, пiдгоryвати та подати проект Рiшення виконавЧоМУ KoMiTeTy

МукачiвськоI мiськоi ради <Про затвердженнrI протоколу засiдання мiсцевоI KoMicii

для формування пропозицiй щодо потреби надання у 2020 роцi субвенцii З

державного бюджеry мiсцевому бюджету на проектнi, будiвельно-ремонтнi 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 Тх числа>> у встановлениЙ Порядком та умоваМи
TepMiH.

ГОЛОСУВАЛИ: ((за)) - 11, кпроти)) - 0, (утрималися> - 0.

Голова KoMicii:
Засryпник голови KoMicii:

Секретар KoMicii:
Члени KoMicii:

[ванчо B.I.
Зотова н.В.
панова о.Р.

{ Гегедош О.Л.
Гарапко B.IU.

ушi С.В.
Пушкаш В.В.
Свирида В.В.
Чурила М.М.

7_t 0елетей Ф.Ф.
, йi, " Кучик T.Iи.




