
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.02.2020     Ужгород                    № 63 

 

Про надання соціального житла 

 

Відповідно до статей  30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в  Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», статей  9, 22  Закону 

«Про житловий фонд соціального призначення»,  статті 33 Закону України  «Про  

забезпечення  організаційно - правових умов  соціального захисту дітей - сиріт та 

дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  керуючись  Порядком   надання 

соціального житла,  а також урахування  площі  житла,  що перебуває у власності 

громадянина,     якому   надається   квартира   або   садибний    (одноквартирний) 

житловий будинок з житлового  фонду  соціального  призначення, затвердженим    

постановою Кабінету Міністрів України від  23.07.2008  № 682,   рішенням ХХІУ  

сесії   Ужгородської   міської   ради   УІІ  скликання    26.06.2018  №  1116   «Про 

створення житлового фонду соціального призначення»,   рішенням   виконавчого 

комітету міської ради  18.12.2017  № 402 «Про придбання соціального житла для 

дітей - сиріт та дітей,   позбавлених  батьківського  піклування,   а також осіб з їх 

числа»,  розглянувши  пропозицію оцінної комісії  з  визначення  вартості  майна  

громадян, які бажають стати  на  соціальний  квартирний  облік,  перебувають на 

такому обліку та користуються соціальним житлом   (протокол  № 5  23.01.2020), 

наглядової ради  у сфері розподілу соціального житла ( протокол № 2 30.01.2020) 

та  громадської   комісії   з  розгляду  житлових  питань,  виконком   міської ради 

ВИРІШИВ:    

   

        1. Надати  соціальне  житлове  приміщення  гр. Колесовій  Анжелі  Ігорівні 

(03.09.2001 р. н), особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, яка 

зареєстрована в   Ужгородському міському територіальному центрі соціального 

обслуговування    по    ***    та    перебуває   на соціальному квартирному обліку 

з 27.11.2019:   

 



 

 

           Квартиру    за   адресою:   ***,  яка складається з однієї кімнати житловою 

площею 19,30 кв. м,  загальною площею  52,00 кв. м.  

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

              2. Укласти  договір  найму  соціального  житла  строком  на  три місяці  за 

умови  автоматичного   поновлення   дії   договору   на  тих  самих  умовах  після 

закінчення  строку  його  чинності  у  випадку  належного  використання  житла і 

встановити щомісячну плату  за  найм  соціального  житла у сумі 1,00 грн.  (одна 

гривня 00 копійок). Утримання будинку (квартири), прибудинкової території  та 

оплату    комунальних     послуг     наймач     соціального    житла     здійснює    в 

установленому законодавством порядку.  

 

            3.  Уповноважити департамент міського господарства в особі директора  

Бабидорича В. І.  на  підписання  від  імені  виконавчого комітету міської ради 

договіру найму соціального житла з гр. Колесовою А. І.  

        

           4.  Контроль  за  виконанням   рішення  покласти на заступника  міського  

голови В. Гомоная.    

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 

 


