
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.08.2020     Ужгород                    № 281 

 

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 № 1 засідання консультативно-дорадчої комісії 

23.07.2020 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  
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ПРОТОКОЛ №1 

засідання консультативно-дорадчої комісії 

щодо використання у 2020 році субвенції 

з державного бюджету 
 

м. Ужгород                                                                              23 липня 2020 року

               
 

Присутні: 

Заступники голови: Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах                                                                                        

дітей. 

    Біксей А.Б. – директор департаменту праці та 

соціального захисту населення  

 

Секретар: Власик Д.В. – головний спеціаліст відділу сім’ї, гендерної політики 

та  соціально-трудових відносин департаменту праці та соціального захисту 

населення 

 

Члени комісії:   

Зінич А. Б. - заступник начальника управління правового забезпечення, 

начальник відділу правової експертизи документів; 

Зотова О. С. - начальник управління державного архітектурно-

будівельного контролю; 

Пуківська М. І. – заступник начальника управління освіти; 

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. Формування потреби в субвенції за напрямами, відповідно до Порядку 

та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим 

ппбюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання  

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та 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, 

далі - Порядок). 

 2. Затвердження списку дітей, які перебувають на квартирному обліку 

станом на 01.01.2020 року.  

СЛУХАЛИ: 

 

1. Заступника голови комісії, Арокгаті М.Ю., яка повідомила наступне: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616-2019-%D0%BF#n14


- визначення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

містяться в  статті 1 Закону України «Про забезпечення організаційно 

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування». При цьому, правовий статус дитини  має особа до 

досягнення нею повноліття, правовий статус особи із числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, - особи віком від 18 до 23 років.   

  2. Члена комісії, Папай М.Б., яка повідомила, що на квартирному обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, станом на 01.01.2020 

року перебуває 28 дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа (віком до 23 років - включно).  

3. Заступника голови комісії Біксея А.Б., який запропонував сформувати 

орієнтовну потребу в коштах субвенції на придбання житла для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, виходячи з 

кількості осіб зазначеної категорії, що перебувають на квартирному обліку, як 

це передбачено Порядком. 

Додатково зазначив, що відповідно до пункту 14 Порядку та умов, 

затверджених постановою КМУ від 15.11.2017 р. № 877 (в редакції постанови 

КМУ від 01.06.2020 р. № 515), гранична вартість житла для дітей та обсяг 

грошової компенсації визначається за такою формулою: 

ГВЖ = (31 + (10 × Nі)) × Вг × Км, 

 

де ГВЖ ― гранична вартість житла; 

31 ― 31 кв. метр загальної площі у квартирах, садибних (одноквартирних) 

будинках із житлового фонду, з яких жила площа на дитину має бути не 

меншою від середнього показника забезпеченості громадян жилою площею у 

відповідному населеному пункті; 

(10 × Nі): 10 ― додаткові 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з 

інвалідністю, Nі ― кількість дітей з інвалідністю; 

Вг ― вартість (грн) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного 

пункту за місцем перебування дитини на квартирному обліку; 

Км ― коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної 

площі житла для міст, обласного значення (для міст обласного значення 

коефіцієнт збільшення граничної вартості  1 кв. метра складає 1,5). 

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті за 

місцем перебування дитини на квартирному обліку обчислюється відповідно 

до нормативно-правових актів Міністерства розвитку громад та територій 

України. 

 На сьогодні опосередкована вартість 1 кв. метра загальної площі житла 

в області, відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій 

України, від 26.06.2020 р. № 151, складає 11250,00 грн. на Закарпатську 

область (з урахуванням ПДВ). 

 4. Заступника голови комісії Біксея А.Б. який повідомив, що з метою 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15/ed20170101#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15/ed20170101#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15/ed20170101#n19


піклування, осіб з їх числа та відповідно до пункту 10 Порядку та умов 

визначити напрям спрямування субвенції з державного бюджету у 2020 році 

на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для дітей з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб, 

а також затвердити список дітей, які перебувають на квартирному обліку 

станом на 01.01.2020 року. 

 

Заслухавши думку всіх присутніх членів комісії,  

ВИРІШИЛИ:  

1. Спрямувати кошти субвенції за напрямом:  

- виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для дітей з метою придбання житла.   

2. Затвердити список дітей, які перебувають на квартирному обліку 

станом на 01.01.2020 року в кількості 28 осіб та орієнтовної потребу коштів 

субвенції згідно з додатком до протоколу. 

 3. Доручити департаменту праці та соціального захисту населення: 

- підготувати та подати на розгляд виконавчому комітету Ужгородської 

міської ради проект Рішення «Про затвердження протоколу засідання 

консультативно-дорадчої комісії щодо використання у 2020 році субвенції з 

державного бюджету» (протокол №1 від 23.07.2020 року); 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

 

Заступники:       Арокгаті М.Ю. 

          

         Біксей А.Б. 

 

Секретар:        Власик Д.В. 

 

 

Члени комісії:        Папай М.Б. 

 

Фленько І.І. 

 

Зотова О.С. 

 

Пуківська М.І. 

 

Зінич А.Б. 

 



Додаток до протоколу 

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

які перебувають на квартирному обліку по місту Ужгороду, станом на 01.01.2020 

 
№ 

з/п 

Прізвище, імя по-батькові, 

дитини/особи 

Місце реєстрації або 

проживання дитини/особи 

 

Дата  

народження 

дитини/ 

особи 

Дата взяття 

дитини/особи на 

квартирний облік 

Інформація 

щодо наявності 

інвлідності (у 

разі 

встановлення) 

 Орієнтовна 

потреба в коштах, 

(грн.) 

 

1 Терпак Сергій 

Вячеславович 

****** ****** ****** ****** ****** 

2 Сурмай-Адам Олена 

Іванівна 

****** ****** ****** ****** ****** 

3 Терпак Валентина 

Вячеславівна 

****** ****** ****** ****** ****** 

4 Баджо Микола 

Миколайович 

****** ****** ****** ****** ****** 

5 Тирпак Петро Тиборович ****** ****** ****** ****** ****** 
6 Тулайдан Руслана 

Василівна 

****** ****** ****** ****** ****** 

7 Горват Еміль Сергійович ****** ****** ****** ****** ****** 
8 Баджо Раджа Йосипович ****** ****** ****** ****** ****** 
9 Лацко Мар’яна Йосипівна ****** ****** ****** ****** ****** 
10 Лупинський Вадим 

Юрійович 

****** ****** ****** ****** ****** 

11 Форкош Денис Іванович ****** ****** ****** ****** ****** 
12 Сорокін Михайло 

Олексійович 

****** ****** ****** ****** ****** 

13 Фенеш Беата Карлівна ****** ****** ****** ****** ****** 
14 Кеслер Вікторія 

Степанівна 

****** ****** ****** ****** ****** 



15 Шевченко Крістіна 

Віталіївна  

****** ****** ****** ****** ****** 

16 Стегун Сніжана Василівна ****** ****** ****** ****** ****** 
17 Стегун Надія Василівна ****** ****** ****** ****** ****** 
18 Лацко Андрій Степанович ****** ****** ****** ****** ****** 
19 Шевченко Віталій 

Віталійович 

****** ****** ****** ****** ****** 

20 Кочіш Меланія Віталіївна ****** ****** ****** ****** ****** 
21 Колесова Анжела Ігорівна ****** ****** ****** ****** ****** 
22 Горват Олександр 

Сергійович 

****** ****** ****** ****** ****** 

23 Віраг Савіна Іванівна ****** ****** ****** ****** ****** 
24 Стегун Дмитро 

Васильович 

****** ****** ****** ****** ****** 

25 Жеребілова Світлана 

Сергіївна 

****** ****** ****** ****** ****** 

26 Куца Михайло 

Анатолійович 

****** ****** ****** ****** ****** 

27 Юр’єв Олександр 

Олександрович 

****** ****** ****** ****** ****** 

28 Баркасі Сандра 

Іштванівна 

****** ****** ****** ****** ****** 
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