
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про надання дозволу на відкриття спеціальних рахунків та перерахування на них 

коштів грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 

та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 26 травня 2021 року  № 

615, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 

16.12.2021 р. № 1026 „Про перерозподіл субвенції з державного бюджету на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа”, керуючись ч. 1  ст. 52, ч. 

6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 

комітет Мукачівської міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити Протокол № 3 від 20.12.2021 року засідання місцевої комісії 

для формування пропозицій щодо потреби в 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, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (додається). 

2. Надати дозвіл особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, відповідно до списку, затвердженого протоколом № 3 

від 20.12.2021 року місцевої комісії, на відкриття спеціальних рахунків в 

установі банку ТВБВ №1000/076 філії - Закарпатського обласного управління АТ 

"Ощадбанк" для перерахування грошової компенсації за належні для отримання 
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житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа на придбання житла. 

3. Виконавчому комітету Мукачівської міської ради після отримання 

реквізитів спеціальних рахунків, відкритих в установі банку ТВБВ №1000/076 

філії - Закарпатського обласного управління АТ "Ощадбанк",  перерахувати на 

них кошти в сумі, визначеній у рішенні місцевої комісії  для кожної особи з числа 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

4. Службі у справах дітей Мукачівської міської ради повідомити особам, які 

звернулись за призначенням грошової компенсації, про перерахування коштів на 

спеціальні рахунки, відкриті в установі банку ТВБВ №1000/076 філії - 

Закарпатського обласного управління АТ "Ощадбанк". 

5. Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської ради 

вирішити питання забезпечення соціальним супроводом осіб, яким призначено 

грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого  справами 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра Лендєл.  

    

 

В.о. міського голови                                                                 Ростислав ФЕДІВ  
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