ПРОЄКТ

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
___________________

Ужгород

№ ____________

Про затвердження протоколу засідання
консультативно-дорадчої комісії щодо
використання у 2020 році субвенції
з державного бюджету
Відповідно до статті 34, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись Порядком та умовами надання у 2019
році 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, забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада
2017 р. № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня
2020 р. №515), виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити протокол № 2 засідання консультативно-дорадчої комісії
16.09.2020 року, що додається.
2. Департаменту праці та соціального захисту населення (А. Біксей) про
прийняте рішення повідомити департамент соціального захисту населення
Закарпатської облдержадміністрації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови В. Гомоная.
Міський голова

Богдан АНДРІЇВ

ПРОТОКОЛ № 2
засідання консультативно-дорадчої комісії
щодо використання у 2020 році субвенції
з державного бюджету
м. Ужгород
Присутні:
Голова комісії:
Заступники голови:

Секретар:

16 вересня 2020 року
Гомонай В.В. – заступник міського голови.
Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах
дітей.
Біксей А.Б. – директор департаменту праці та
соціального захисту населення
Власик Д.В. – головний спеціаліст відділу сім’ї,
гендерної політики та соціально-трудових відносин
департаменту праці та соціального захисту населення

Члени комісії:
Гах Л.М. - директор департаменту фінансів та бюджетної політики;
Зінич А. Б. - заступник начальника управління правового забезпечення,
начальник відділу правової експертизи документів;
Зотова О. С. - начальник управління державного архітектурнобудівельного контролю;
Папай М. Б. - начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла
управління майном департаменту міського господарства;
Фленько І. І. - директор Ужгородського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
Порядок денний:
1. Повернення частини коштів до обласного бюджету для подальшого
перерозподілу (Визначення наступної дитини із загальної обласної черги)
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р.
№877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р.
№515, далі - Порядок).
СЛУХАЛИ:
1. Заступника голови комісії, Біксея А.Б., який повідомив, що відповідно
до рішення регіональної комісії про розподіл субвенції, місто Ужгород отримало
кошти на двох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з
їх числа, які перебувають на квартирному обліку в сумі ****** тис. грн., а саме:
1. Терпаку Сергію В’ячеславовичу - ***** грн.;
2. Сурмай-Адам Олені Іванівні – ***** грн..
Відповідно до п. 15 постанови КМУ від 01 червня 2020 р. №515
визначеним регіональною комісією в порядку черговості дітям надіслані

рекомендованим листом за місцем її проживання/перебування повідомлення про
можливість отримання нею житла за рахунок субвенції або призначення їй
грошової компенсації із зазначенням адреси, за якою необхідно звернутися, та
строків звернення (протягом одного місяця з дати надсилання).
Станом на 16.09.2020 року до департаменту праці та соціального захисту
населення Ужгородської міської ради звернулась із заявою 1 дитина/особа
зазначеної категорії на призначення їй грошової компенсації (Сурмай-Адам
Олена Іванівна - ***** р.н.), а 1 дитина/особа не звернулась (Терпак Сергій
В’ячеславович - ***** р.н.)
Члена комісії Фленька І.І. який додав, що для визначення можливого місця
перебування гр. Терпака С.В. особисто зв’язувався у телефонному режимі із
директором
Часлівської спец. школи-інтернат щодо можливого місця
перебування.
Секретаря комісії Власика Д.В. який доповів, що було також скеровано
листа до відділу реєстрації місця проживання щодо останнього місця реєстрації
вищезазначеного громадянина однак станом на 10.09.2020 року вказана особа
зареєстрованим по м. Ужгород не значиться. Додатково проведено деякі
пошукові заходи по місту із залученням волонтерів, однак розшукати гр. Терпака
С.В. не вдалось.
Додатково заслухавши думку всіх присутніх членів комісії,
ВИРІШИЛИ:
1. Повернути частину коштів в сумі ***** грн. (П’ятсот двадцять три
тисячі сто двадцять п’ять грн. 00 коп.) до обласного бюджету для подальшого їх
перерозподілу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» - 0.
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