
Протокол NЬ 7

засiдання мiсцевоТ комiсiТдля формування пропозицiй шодо потреби надання

у 2020 рочi субвенцii з державного бюджеry мiсцевому бюлжеry на проектнi,
булiвельно-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 ix числа

08.11.2021

Початок 09.00

м. Мукачево

- заступник начальника управлiння, начuulьник бюджетного вiддiлу

ф iнансового управлiння МукачiвськоТ MicbKoi ради ;

- головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноi та позашкiльноi освiти

управлiння освiти, культури, молодi та спорry Мукачiвськоi
мlсько1 ради;

Попфолушi С.В.

Пушкаш В.В.

ради;
Чурила М.М. - головний спецiалiст вiддiлу житлово-комунаJIьного господарства

управлiння мiського го сподарства Мукачiвськоi мiськоi р ади.

Вiдсутнi члени KoMicii:
Гарапко В. М. - заступник начальника юридичного вiддiлу МукачiвськоТ MicbKoT

ради - перебувас у вiдпустцi;

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

Присутнi:

Голова KoMicii:
Iванчо В. I. - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв

МукачiвськоТ MicbKoT ради.

Заступники голови KoMiciT:
Зотова Н.В. - начальник управлiння соцiального захисту населення Мукачiвськоi

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

з проектно-кошторисноТ роботи вiддiлу
оудlвництва та ремонry управлlнн]
iнфраструктури МукачiвськоТ MicbKoT ради ;

управлiння будiвництвабудiвництва та

Герц М. М.

Куцик Т. М.



управлiння соцiального захисту населення VIукачiвськоТ MicbKoi

ради - звlльнена;
Свирида В.В. - начальник вiддiлу <I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг

МlукачiвськоТ MicbKoT ради>> - перебувас у вiдпустцi.

Запрошенi:
.Щеметер Тетяна Михайлiвна - особа з числа дiтей, позбавлених батькiвського

пiклування.

Порядок денний:

1. Про обрання секретаря засiдання мiсцевоТ KoMiciI для формування пропозицiй
щодо потреби надання у 2020 роцi субвенцiI з державною бюджету мiсцевому
бюджету на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та
примiщень для розвитку сiмейних та iнших фор, виховання, наближених до
сiмейних, то забезпечення житлом дiтей-сирiц дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, осiб з ik числа.

2. Про розгляд подання начальника управлiння соцiального захисry населення
МукачiвськоI MicbKoi ради - Н.ЗотовоТ щодо надання дозволу на перерахування
коштiв iз спецiальног0 рахунка, як оплати за договором купiвлi-продажу за

рахунок грошовоI компенсацiТ за належнi для отримання житловi примiщення
для дiтей з метою придбання житла вiдповiдно до поданоТ 04.11.2021 року
заяви Щеметер Тетяною Михайлiвною, 2|,04.1999 р.н., особою з числа дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування.

3. Рiзне.

1. СЛУХАЛИ:

Н.Зотову - нач€IJIьника управлiння соцiального захисту населення, яка
повiдомила, що Гегедош Ольга Леонiдiвна - завiдувач сектору соцiальних служб
для ciM'T, дiтей та молодi управлiння соцiального захисту населення МукачiвськоТ
MicbKoi ради, яка виконувала функцiI секретаря KoMicii, звiльнена з роботи. Тому,
виникае необхiднiсть обрання секретаря засiдання KoMiciT iз присутнiх членiв
KoMicii на сьогоднiшньому засiданнi.

ВисТУПИЛИz
В. Iванчо - голова KoMiciT, запропонувала обрати секретаря засiдання KoMiciT

Мирославу Чурило (головний спецiалiст вiддiлу житлово-комунtшьного
юсподарства управлiння мiського господарства МукачiвськоТ мiськоi ради).

Члени KoMicii пiдтримали дану пропозицiю.

ВИРIШИЛИ:
Обрати секретаря засiдання KoMicii Мирославу Чурилу (головний спецiалiст

вiддiлу житлово-комун€шьного юсподарства управлiння мiського господарства
Мукачiвськоi MicbKoi ради).



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

2. СЛУХАЛИ:

Н. ЗОтОвУ начальника управлiння соцiального захисту населення, яка
ДОВеЛа до вiдома присутнiх, що п.25 та п. 26 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
фОрм вихованнrI, наближених до сiмейних, та забезпечення житлом дiтей-сирiт,
ДiТей, позбавлених батькiвською пiклування, осiб з ix числа, затверджених
ПОСТановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни 15 листопада2017 року М 877 (в редакцiТ
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 01 червня 2020 р. J\b 515) визначено, що
грошова компенсацiя може бути використана на придбання житлового примiщення
У ПРИЙНятих в експлуатацiю житлових будинках у буль-якiй адмiнiстративно-
територiальнiй одиницi протягом одного року з дня зарахування коштiв на
спецiальний рахунок в уповноваженому банку за наявностi погодження мiсцевоТ
koMicii. Щля отримання згоди на перерахування коштiв iз спецiального рахунка як
оплатИ за вiдпоВiдниМ договорОм купiвлi-продажУ за рахунОк грошовоТ компенсацii
дитинi необхiдНо звернуТися дО мiсцевоГо розпоРядника/Пiдроздiлу та подати йому
ОДИН ПРимiрник договору купiвлi-продажу, в якому зазначено, що жиле
примiщення гIередаеться Тй у власнiсть, а також документи, передбаченi пунктом
20 Порядку та умов надання субвенцiiу 2020 роцi.

ТаК, 04.11 .202| рокУ, до управлiння соцiального захисry населення
мукачiвськоi Micbkoi Ради надiйшла заява особи з числа дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, ffеметер Тетяни Михайлiвни, 21.04.1999 Р.Н., про
НаДаННЯ ДОЗВОЛУ На ПеРеРаХУВаННя кОШТiв з iT спецiального рахунка, вiдкритого в
ТВБВ J\Ъ 10006/076 фiлiТ-ЗОУ АТ <Ощадбанк>, рахунок
Ns UA713123560000026200092660708, на картковий рахунок продавця Калинич
BiKTopa Iвановичао J\9 UА43312356000002б205000074251, вiдкритий в ТВБВ
Ns 10006/0135 фiлiТ-ЗОУ АТ <Ощадбанк> як оплати за договором купiвлi-продажу
КВаРТиРи, укладеного 04 листопада 2021 року, у розмiрi 306 500, 00 грн. Вказана
BapTicTb житловоi квартири, що придбавасться, вiдповiдас нормам пунктiв 6,28, З8,
З9 та 41 Порядку та умов надання субвенцiТ у 2020 роцi i складасться з коштiв
ГРОШОвОТ компенсацiТ за належнi для отримання житловi примiщення з метою
ПРИДбання житла (вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery Мукачiвськоi
MicbKoT ради М 49| вiд |5.|2.2020 року). 30б 500, 00 грн. - цiна житлового
ПРимiщення, визначена в договорi купiвлi-продажу е меншою вiд 348 750,00 грн. -
коштiв грошовоi компенсацii. Вiдповiдно до п. 42 Порядку та умов у разi
УклаДення договору купiвлi-продажу на суму, меншу вiд перерахованоТ на
спецiальниЙ рахунок дитини, то уповноваженим банком пiсля переказу коштiв
ЗгiДно З доювором купiвлi-продажу буле гIовернуто з€lJIишки коштiв на рахунок
управлiння соцiального захисту населення МукачiвськоТ мiськоi ради.

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

Н. Зотова запропонувала, подану заяву Rеметер Т.М. та поданi до неi
документи, розгJIянути по cyTi у присутностi ffeMeTep Тетяни Михайлiвни та за



результатами розгJIяду якоi надати дозвiл або вiдмову на перерахунок коштiв iз
спецiальною рахунка як оплати за вiдповiдним договором купiвлi-продажу
квартири.

Чурила М.М. - секретар засiдання KoMiciT, довела до вiдома присутнiх змiст
заяви Щеметер Т.М. про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiальною
рахунка як оплати за договором купiвлi-продажу квартири у розмiрi
306 500, 00 грн. та доданi до неТ документи, а саме:

- Примiрник договору купiвлi-продажу вiд 04 листопада 202I року М 352l -
3 арк.;

- Акт обстеження стану житлового примitцення (булинку, квартири) вiд 28
жовтня 202l року j\Ъ 5 * 2 арк.;

- Звiт про оцiнку майна J\Ъ 21 WD-2l1028-00l, виконаного 28.|0.2021 року
ТОВ "ВЕДИ", оцiнювач Снсгурова Л.В. (квалiфiкацiйне свiдоцтво оцiнювача
cepiT МФ J\Ъ 0-1460, видане 29.04.200l р., сертифiкат ЛГs 299l2l, виданий
Фондом Щержавного майна УкраiЪи |4.04.2021 р.) - 25 арк.;

- Фотографii житловоi квартири за адресою: Закарпатська область,
Берегiвський район, с. Велика Бакта, проспект Свободи, буд. 5, кв. 22 -
4 арк.;

- Копiя спадкового договору вiд 0б грулня 2018 р. Jф 457l - 2 арк.;
- Когriя Витягу про ресстрачiю в Спадковому peecTpi вiд 06.12.2018 р.

J\Ъ 54388027 * 1арк.;
- Копiя витягу з Щержавного ре€стру речових прав на нерухоме майно про

ресстрацiю права власностi вiд 05.08.2020 р. J\b 219135385 - 1 арк.;
- Копiя витягу з ffержавного ресстру речових прав на нерухоме майно про

ресстрацiю права власностi вiд 05.08.2020 р. Ns 219|З57|З - 1 арк.;
- Копiя технiчного паспорта на квартиру Ns22 у булинку квартирного типу по

проспекту Свободи N9 5, села Велика Бакта, Берегiвського району,
Закарпатськоi областi вiд 26 жовтня 2021 року, iнвентаризацiйна справа
JФ3160122-5арк.;

- Iнформацiйна довiдка J\9 282874541 вiд 04.11 .202| р. (Iнформацiя з

Щержавного ресстру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав
власностi на нерухоме майно, !ержавного ресстру Iпотек, Сдиного ресстру
заборон вiдчуження об'сктiв нерухомого майна щодо суб'екта Калинич B.I. -
З арк.;

- Iнформацiйна довiдка JЪ 28287З558 вiд 04.11 .2021, р. (Iнформацiя з

!ержавного ресстру речових прав на нерухоме майно та Ресстру прав
власностi на нерухоме майно, ffержавного реестру Iпотек, Сдиного реестру
заборон вiдчуження об'сктiв нерухомого майна щодо суб'скта
Калинич В.О.- 2 арк.;

- Iнформацiйна довiдка J\b 282920515 вiд 04.1 1 .2021 р. (Iнформацiя з

Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно та Ресстру прав
власностi на нерухоме майно, ,Щержавного ресстру Iпотек, Сдиного ре€стру
заборон вiдчуження об'ектiв нерухомого майна щодо об'екта нерухомого
майна) за адресою мiсцезнаходження майна - Закарпатська область,
Берегiвський район, с. Велика Бакта, llроспект Свободи, буд. 5, кв.22
1 арк.;



L

_ копiя довiреностi видана 03 листопада 2021 р. JФ 3503 _2 Ф*.;
- Довiдка вiд 27.t0.2021 р. Ns 638 <Про заресстрованих у житловому

примiщеннi/булинкУ осiб> за адресою: проспекТ Свободи буд. 5, кв 22,

с. Велика Бакта, Берегiвського району - 1 арк.

ДОПОВНИЛИ:

М.Чурила - головний спецiалiст вiддiлу житлово-комунаJIьною господарства

управлiння мiського господарства МукачiвськоТ MicbKoT ради наголосила присутнiм,

що Д.r.тер Тетяна Михайлiвна, 2|.04.1999 р.н., особа з числа дiтей, позбавлених

батькiвськогО пiклуваннЯ взята на квартирний облiк вiдповiдно до рiшення
виконавчого KoMiTeTy МукачiвськоТ MicbKoT Ради вiд 26.05.2015 р. JФ 146 <Про

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

квартирного та кооперативного облiку>. За iнформацiею з Щержавного реестру

речових гIрав на нерухоме майно та Ресстру прав власностi на нерухоме майно,

Щержавного реестрУ Iпотек, Сдиною ресстрУ заборон вiдчуження об'сктiв
нерухомого майна щодо суб'екта - вiдомо, Що Щеметер Тетяна майна не мас.

житловою площею на правi приватноi власностi не забезпечена. Жодного майна на

правi приватноi власностi не мае.

о. Степанова - начальник служби у справах дiтей Мукачiвськоi MicbKoT ради

довела до вiдома членiв KoMicii, що Щеметер Тетяна Михайлiвна,21.04.1999 р.н.,
особа з числа дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, до набуття повнолiття

перебувала на облiку у служби у справах дiтей МукачiвськоТ мiськоi ради, як

д"i""u, позбавлена батькiвського пiклування, на пiдставi Рiшення

Виноградiвського районного суду Закарпатськоi областi вiд 15.0З.200б р. про

позбавлення батькiвських праВ MaTepi -,Щеметер Елеонори Альбертiвни, мешканки

м.Мукачево, вул. Берегiвська, 13/5, вiдносно .Щеметер т.м. Вiдомостi про батька

записанi вiдповiдно до Витягу з .Щержавного ресстру aKTiB цивiльного стану

громадян про державну ресстрацiю наролження вiдповiдно до статей |26, 133,135

ску.

ЗАСЛУхАЛИ:

Щеметер Тетяну Михайлiвну 21,.04.1999 Р.Н., яка повiдомила, що

являеться особою з числа дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, набула

статус дитини, позбавленоТ батькiвського пiклування 26.03.2006 р. CBoix батькiв

вона не пам'ятас, так як if мати Щеметер Елеонора Альбертiвна не догJIядаJIа за

дiтьми тому вiддала Тетяну спочатку у Обласний булинок дитини м.Свалява, потiм

виноградiвський санаторний днз iнтернатного типу, а потiм ii позбавили

батькiвських прав вiдносно доньки та iнших дiтей. А батько взагалi вiдсутнiй

(вiдомостi про ъuruпu записанi за вказiвкою MaTepi вiдповiдно до ст.135 Сiмейного

кодексу УкраiЪи).
з 2006 р. виховувалася у Перечинськiй загальноосвiтнiй школi-iнтернат I-II

ступенiв, для дiтей-сирiц дiтей, позбавлених батькiвського пiклування. З 2014 року
почаJIа навчатися у Перечинському професiйному лiцеТ. Здобула професiйно-

технiчну ocBiTy за спецiальнiстю ((швачка-кравець).

0з.10.20l9 р. укJI€ша шлюб з громадянином народноТ республiки БангЛадеш -



XoccaiH Мд Жабед, 15.09.|997 р.н., ыIе жодного дня у подружнiх вiдносинах з ним
не перебувала. Пояснюс, що це була велика помилка, зроблена пiд впливом
cTopoHHix осiб. Планус розлучитися. .Щiтей не мае. Власного майна не мас.

26.02.2020 року уклала контракт про проходження вiЙськовоТ служби у
Збройних Силах УкраТни на посадi особи рядового складу, TepMiHoM три роки.
Наразi гIроходить контрактну вiйськову службу у частинi А 09-98. Прожива€ у
вiйськовiй частинi за мiсцем дислокацii.

,.Щеметер Тетяна житловою площею на правi приватноТ власностi не

забезпечена, жодною майна на правi приватноi власностi' не ма€, у зв'язку 3 чим
перебувас на квартирному облiку м. Мукачева, вiдповiдно до рiшення виконавчого
KoMiTery МукачiвськоТ MicbKoT ради Jф 146 вiд 2б.05.2015 року.Зареестрована, за
адресою: м. Мукачево, вул. Токаря Михайла, буд. 71 В (ryртожиток), KiM. 234, де
проживала до проходження служби. Повiдомила, що у неi iнвалiднiсть вiдсутня.

flеметер Тетяна зазначил&, що з метою реалiзацiТ свого права на отримання
житла за рахунок грошовоТ компенсацiТ з державного бюджеry нею було обрано
помешкання, яке вiдповiдас Порядку та умовам надання субвенцiТ у 2020 роцi.
Одцокiмнатна квартира знаходиться за адресою: Берегiвський район, с. Велика
Бакта, проспект Свободи, буд. 5, кв. 22. Щана квартира повнiстю задовольняе
потреби та вимоги Тетяни Михайлiвни. У квартирi наявнi одна житлова KiMHaTa,

примiщення санiтарно-гiгiснiчного призначення, газо-, електро-, водопостачання та
водовiдведення, системи опалення, KpiM того, квартира облаштована меблями, якi
залишаться пiсля придбання помешкання Тетянi Михайлiвнi.

ВИсТУПИЛА:

Н. Зотова - начuшьник управлiння соцiальною захисту населення, зазначила,

що розгJIянута заява ,.Щеметер Т.М. та доданi до неТ док).I\4енти вiдповiдають
встановленим нормам Порядку та умов надання у 2020 рочi субвенцiТ з державного
бюджец мiсцевим бюджетам на проекгнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання
житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форtvt виховання, наближених

до сiмейних, та забезпечення житлом дiтей-сирiъ дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, осiб з Тх числа, затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраIни
15 листопада 2017 року J\b 877 (в релакчii постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни
вiд 01 червня 2020 р. N9 515), що дае пiдставу для приЙняття рiшення про надання

дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка Щеметер Тетяни
Михайлiвни як оплати за договором купiвлi-продажу квартири, укладеного 04
листопада2021 року J\Ъ 3521, у розмiрi 30б 500, 00 грн.

Зауважил&, що вiдповiдно до п. 28 Порядку та умов надання субвенцiТ у 2020

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

розглядае його по cyTi у присутностi дитини та приймас рiшення про
перерахування коштiв iз спецiальною рахунка як оплати за вiдповiдним договороМ
купiвлi-продажу, я кщо :

- предметом договору € придбання у власнiсть дитиноЮ житЛОВОГО

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

дорiвнюс cyMi коштiв грошовоi компенсацiТ, що розмiщенi на



спецiЕtльному рахунку дитини, або с меншою вiд цiсТ суми, KpiM

випадкiв, установлених пунктом З9 ПорядIry та умов;
- житло, Що придбава€ться, згiдно з актом обстеження стану житлового

примiщення (булинку, квартири), скJIаденим мiсцевою комiсiсю (за

мiсцем придбання житла), утвореною за рiшенням мiсцевого органу
виконавчоТ влади, органу мiсцевого самоврядування, е придатниМ ДЛя

проживання;
_ строк виконання договору купiвлi-продажу не перевищуе двох мiсяЦiв З

дня його укJIадення.
Умови п. 28 Порядку та умов дотриманi.
д також, п. 29 Порядку та умов надання субвенцi\ у 2020 роцi визначено у

разi придбання житла в буль-якiй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi
зазначасться згода мiсцевоТ KoMiciT, яка повинна бути зазначена у рiшеннi про

надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка Щеметер Тетяни

Михайлiвни як оплати за договором купiвлi-продажу. Так, вiдповiдно до лисТа вiД

01.11 .2021 р. J\Ъ ОЗ-21Д61 Берегiвською мiською радою ЗакарпатськоТ областi було

надано Дкт обстеження стану житлового примiщення (булинкУ, кВартирИ) вiД

28.|0.2о21 р. Nэ 5, у якому зазначено, що за результатами обстеження, мiсцевою
комiсiею для формування пропозицii щодо потреби в субвенцii з державного
бюджеry на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень

для розвитку сiмейних та iнших фор* виховання наближених до сiмейних,
пiдтримку малих групових булинкiв та забезпечення житлом дiтей-сирiъ дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування, осiб з iх числа, квартира придатна для
проживання i у нiй HixTo не заресстрований.

В. [ванчо - голова KoMiciT, запропонувала голосувати про прийнятгя рiшення
про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка як оплати за

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

документами до неТ, поданими,Щеметер Т.М.
Члени KoMicii пiдтримали пропозицiю.

ВИРIШИЛИ:

прийняти рiшення про надання дозволу на перерахування коштiв iз

спецiального рахунка Щеметер Тетяни Михайлiвни, 2|.04.|999 р.н., вiдкритого В

ТВБВ N9 10006/076 фiлii.ЗОУ АТ <<Ощадбаню>, рахунок
N Uд713123560000026200092660708, на картковий рахунок продавця Калинич

BiKTopa Iвановича Jф UА43з 12356000002620500007425|, вiдкритий в твБв
Jю l0006/0135 фiлii-ЗОУ АТ <ошдадбанк>> як оплаТи за догОвороМ купiвлi-продажу
квартири, укладеного 04 листопада2021 pony Jý 352l, у розмiрi 30б 500о 00 грн.

вказана BapTicTb житловот квартири, що придбаваеться складасться з коштiв

грошовот компенсацii за належнi для отримання житловi примirцення з метою

гrридбаннЯ житла (вiдповiднО дО рiшення виконавчого KoMiTery МукачiвськоТ

MicbKoT Ради J\Ъ 4gt вiд |5J2.2020 року). 306 500, 00 грн. - цiна житловогО

примiщення, визначена в договорi купiвлi-продажу с меншою вiд 348 750,00 грн. -
коштiв грошовоi компенсацiI. Вiдповiдно до п. 42 Порядку та умов у разi



укJIадення договору купiв.гri-продажу на суму, меншу вiд перерахованот на

ьпецiальний рахунок дитини, то уповноваженим банком пiсля переказу коштiв

згiдно з договором купiвлi-продажу буле повернуто зiшишки коштiв на рахунок

управлiння соцiального захисry населення Мукачiвськот Micbkoi Ради.

щеметер тетяна Йихайлiвна, 2|.О4.1999 р.н., ос_оба З ЧИСЛа ДiТеЙ,

позбавлених батькiвського пiклування. Статус дитини, позбавленоi батькiвського

пiклування, набула на пiдставi Рiшення Виноградiвського районного суду

ЗакарпатськоТ областi вiд 15.03.2006 р.про позбавлення батькiвських прав MaTepi -
Демётер Елеонори Дльбертiвни, мешканки м.Мук€}ЧеВО; вул. Берегiвськак, lзl5
вiдносно Щеметер т.м. Вiдомостi про батька записанi вiдповiдно до Витягу з

Щержавно.о p...ipy aKTiB цивiльного стану громадян про державну реестрачiю
народження вiдповiдно до статей |26, |зз,135 ску,

,щеметер т.м. взята на квартирний облiк вiдповiдно до рiшення виконавчого

KoMiTery Мукачiвськоi MicbKoT ради вiд 26.05.2015 р. jS |46 <ПрО укладаннЯ

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

кооперативного облiку>. За iнформацiею з ,щержавного ресстру речових прав на

,.руrъr. майно та Ресстру прав власностi на нерухоме майно, Щержавного ресстру
Iпотек, Сдиного ресстру заборон вiдчуження об'сктiв нерухомого майна щодо

суб'скта * вiдомо, що Деметер Тетяна майна не мас. Житловою площею на правi

npruurnoT власностi не забезпечена. Жодною майна на правi приватноi власностi не

мас.
0з.10.2019 р. уклала шлюб з громадянином народноТ республiки Бангладеш -

XoccaiH Мд Жабед, 15.09. |997 р.н., €lJIе жодного дня У подружнiх вiдносинах з ним

не перебувала. Пояснюе, Що це була велика помилка, зроблена пiд впливом

cTopoHHix осiб. Плануе розлучитися. Щiтей не мае,

з 26.о2.2020 року проходить контракгу вiйськову службу у ЗбройниХ СилаХ

УкраIни на посадi особи рядового складу, TepMiHoM три роки. Наразi проходить

*orrpun Hy вiйськову службу у частинi А 09-98. Проживас У вiйськовiй частинi за

мiсцем дислокацiТ. Заресстрована, за адресою: м. Мукачево, вул. Токаря Михайла,

буа.11 В (гуртожиток), KiM. 2З4. Iнвалiднiсть у .Щеметер т.м. вiдсутня.- 
Вiдпоuiд"о до п. 29 Порядку та умов надання субвенцi'f у 2020 роцi, на

пiдставi Дкту обстеження стану житлового примiщення (булинку, квартири) вiд

28.|о.2о21 р.Jvg 5 (склаленою мiсцевою комiсiею для формування пропозицii щодо

потребИ в 
^ 

субвенцiТ з держаВногО бюджеry на проектнi, будiвельно-ремонтнi

робъrи, пр"jбurп"я житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших фор,
виховання наближених до сiмейних, пiдтримку маJIих групових булинкiв та

забезпечення житлом дiтей-сирiц дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб

з ix числа Берегiвськоi MicbKoT ради), так як Щеметер т.м. бажас придбати житло в

iншiй адмiнiстративно-т.р"rорluпьнiй одиницi за рахунок грошовоi компенсацiТ,

мiсцева комiсiя не заперечус rIроти придбання однокiмнатнот квартира загаJIьною

площею З7,1 кв.м., яка знаходиться за адресою: Закарпатська область, Берегiвський

район, с. Велика Бакта, проспект Свободи, бул, 5, кв,22,

ГоЛосУВАЛИ:(3а>)-9,<<проти)-0,(УТрИМаЛися>>-0.



3. СЛУХАЛИ:

Н.Зотову - начальника управлiння соцiального захисту населення, яка
повiдомила, що вiдповiдно до п. 28 Порядку та умов, затверджених постановою
КМУ вiд 15.11.2017 р.JФ 877 (в редакцiТ постанови КМУ вiд 01 .06.2020 p.Ns 515),
копiю рiшення про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального
рахунка як оплати за вiдповiдним договором кугriвлi-продажу не пiзнiше нiж через
п'ять робочих днiв потрiбно надати дитинi та мiсцевому розпоряднику/пiдроздiлу,
на пiдставi якого управлiнням соцi€шьного захисту населення Мукачiвськоi MicbKoi

ради не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв пiсля надходження рiшення мiсцевоТ
KoMicii про надання дозволу на перерахування коштiв iз спецiального рахунка як
огIлати за вiдповiдним доювором купiвлi-продажу буле надано дитинi письмову
згоду на переказ коштiв iз спецiального рахунка як оплати за договором iз
визначенням суми, що пiдлягас перерахуванню, та реквiзитiв рахунка для
перерахування.

Рiшення оформлястьQя протоколом, який складаеться у двох примiрниках,
пiдписусться BciMa членами мiсцевоТ KoMicii та затверджу€ться виконавчим
KoMiTeToM Мукачiвськоi MicbKoT ради. Тому, протокол засiдання мiсцевоТ KoMicii
необхiдно подати для затвердження в установленому законом порядку виконавчому
KoMiTery МукачiвськоТ мiськоi ради.

Члени KoMicii пiдтримали пропозицiю ЗотовоТ Н.В. та винесли на
юлосування.

ВИРIШИЛИ:

Зобов'язати Зотова Н.В., за результатами сьогоднiшнього засiдання,
пiдготувати та гIодати проект Рiшення виконавчому KoMiTery МукачiвськоТ мiськоi
ради <Про затвердження протоколу засiдання мiсцевоТ KoMicii для формування
пропозицiй щодо потреби надання у 2020 роцi субвенцiТ з державного бюджету
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-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, осiб з Тх числа) у встановлений Порядком та умовами TepMiH.

Iванчо B.I.
Зотова Н.В.

анова о.Р.
Ълетей Ф.Ф.

Герu М.М.
уцик Т.М.

ушi С.В.
Пушкаш В.В.
Чурила М.М.

Засryпник голови KoMiciT:

Члени KoMiciT:




