
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05.09.12                   Ужгород                 № 294 
 
 
Про організацію виконання програм 
по забезпеченню житлом. 
 
          Відповідно до Закону України   “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
на виконання  розпорядження  голови  Закарпатської обласної державної 
адміністрації від 10.07.2012 р.  № 318  “Про  розподіл  коштів, передбачених у 
державному бюджеті для забезпечення житлом громадян, які постраждали  
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи”,   враховуючи   лист   головного  
управління соціального захисту населення від 03.08.2012 р.№352/01-21 згідно з 
програмою  КПКВК 3201200 “Забезпечення  житлом  громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та бюджетною програмою 
2505050“Забезпечення  житлом  воїнів-інтернаціоналістів”,  з метою 
забезпечення  якісного  контролю  за  цільовим  та  ефективним  
використанням  бюджетних коштів і придбанням квартир, виконком міської 
ради   ВИРІШИВ: 
 

1. Створити робочу комісію згідно з додатком. 
2. Робочій  комісії  забезпечити  підбір  пропозицій щодо закупівлі 

житлової площі згідно з прийнятими програмами з наступним 
затвердженням їх виконавчим комітетом.   

3. Юридичному відділу (Куценко І.М.) здійснити всі необхідні 
організаційні заходи, пов”язані з оформленням прововстановлюючих 
документів на нерухоме майно. 

4. Відділу бухгалтерського обліку (Турховська Г.І.) профінансувати 
витрати, пов”язані з виконанням зазначених програм. 

5. Відділу обліку,  розподілу  та  приватизації  житла  департаменту  
міського госпоподарства (Папай М.Б.)  подати на розгляд  виконкому  
пропозиції по роз-поділу придбаних квартир.    

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
Міський  голова                                                                 В.Погорелов 
 



                                                                                              Додаток         
до  рішення  виконкому  

                                                                           “05” вересня 2012р. № 294 
 

                                                        С к л а д 
робочої комісії по забезпеченню підбору пропозицій щодо  

 закупівлі житла. 
 
    Геворкян Даніелла Сергіївна           - заступник міського голови,  керуючий 
                                                                   справами  виконкому,  голова  комісії; 
 
    Беляков Юрій Володимирович        - заступник міського голови,  заступник 
                                                                   голови комісії; 
  
 
                                                Члени комісії: 
 
Касперов Олексій Петрович 
 

- директор департаменту міського 
господарства; 
 

Куценко Ігор Миколайович - начальник юридичного  відділу міської 
ради; 
 

Папай Марія Бейлівна 
  

- начальник відділу обліку, розподілу та 
приватизації житла департаменту;  
 

Попп Юліанна Миколаївна 
  

- директор КП “Бюро технічнічної 
інвентаризації м.Ужгорода”;  
 

Сушко Андріана Антонівна 
 

- начальник управління праці та 
соціального захисту населення; 
   

Турховська Ганна Іванівна 
   

- начальник    відділу бухгалтерського 
обліку;  
  

Щадей Віктор Іванович - секретар Ужгородської міської ради; 
                                                                    
 
  Заступник міського голови, 
  керуючий справами виконкому                                    Д.Геворкян                             


	Міський  голова                                                                 В.Погорелов

