
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 13.11.2019     Ужгород                   № 403 
 
Про затвердження протоколу засідання  
консультативно-дорадчої комісії  
 
 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 26 червня 
2019 р. № 616), виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити протокол № 3 засідання консультативно-дорадчої комісії 
06.09.2019 року (додається). 

2. Департаменту праці та соціального захисту населення (Біксей А.Б.) про 
прийняте рішення повідомити департамент соціального захисту населення 
Закарпатської облдержадміністрації.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови О. Білака. 

 
 

Міський голова                                                                         Богдан АНДРІЇВ  
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616-2019-%D0%BF#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616-2019-%D0%BF#n14


                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                       Рішення виконкому 

                                                                              13.11.2019 № 403 
 
 

Протокол № 3 
засідання комісії для формування пропозицій стосовно потреби щодо 

спрямування у 2019 році коштів 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, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа і визначення дітей, яким буде придбано житло або 

призначено грошову компенсацію 
 

 
м. Ужгород                                                                                                      
06.09.2019                                                                                                         10-00                                                                                                  
    
Присутні: 
Голова комісії: Білак О.П. - заступник міського голови. 
Заступник голови: Арокгаті М.Ю. - начальника служби у справах                                                                                        

дітей. 
        Секретар:Котик І.М. – начальник відділу сім’ї, гендерної політики та  

соціально-трудових відносин департаменту праці та 
соціального захисту населення. 

 
 
Члени комісії: Біксей А.Б. – директор департаменту праці та соціального 
захисту населення Ужгородської міської ради, Гах Л.М. – директор 
департаменту фінансів та бюджетної політики, Фленько І.І. – директор 
Ужгородського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. 
 
Присутні: – ***, ***, ***, *** (опікун -        Чулей Ю.С.), *** – діти-сироти, 

діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 
 
Порядок денний: 
 

1. Загальна інформація щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа, які підлягають забезпеченню житлом за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету у 2019 році. 

2. Розгляд заяв дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа стосовно отримання грошової компенсації, з метою 
отримання допомоги у придбанні житла. 

 
 



СЛУХАЛИ: 
  1. Директора департаменту праці та соціального захисту населення 
Ужгородської міської ради А.Біксея, який повідомив, що відповідно до 
поданих списків департаментом міського господарства та службою у справах 
дітей Ужгородської міської ради на обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов (далі – квартирний облік) перебуває 29 дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Станом на 
06.09.2019 року до департаменту праці та соціального захисту населення 
Ужгородської міської ради надійшло всього 16 заяв від дітей/осіб зазначеної 
категорії на призначення грошової компенсації. Попередньо на засіданні 
комісії, яке відбулося 19.08.2019 року, було розглянуто 8 заяв дітей/осіб 
зазначеної категорії, які з’явилися на розгляд. Розгляд всіх інших заяв було 
перенесено. 
 Секретаря комісії І.Котик, яка доповнила, що діти/особи зазначеної 
категорії в кількості 16 чоловік, які звернулися до Департаменту, отримали 
роз’яснення щодо їх прав на отримання житла або грошової компенсації  за 
рахунок субвенції з державного бюджету на 2019 рік, також були ознайомлені 
з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції чи грошової 
компенсації під розпис.  
      Відповідно до пункту 22 Порядку та умов, затверджених постановою 
КМУ від 15.11.2017 р. № 877 (в редакції постанови КМУ від 26.06.2019 р. № 
616), визначено, що гранична вартість обсягів грошової компенсації за 
належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання 
житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа, визначається з врахуванням таких нормативів: 

• у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду 
– 31 кв. метр загальної площі, з яких жила площа на дитину повинна 
бути не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею 
у відповідному населеному пункті; 

• додатково – 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з інвалідністю, 
особу з їх числа. 

 Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті за 
місцем перебування дитини на квартирному обліку обчислюється відповідно 
до нормативно-правових актів Мінрегіону. 
 Гранична вартість житла (ГВЖ) для дітей та обсяг грошової 
компенсації визначається за такою формулою: 

   ГВЖ=(31+(10 x Ni)) x Вг x Км, 
де  Ni – кількість дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю; 
      Вг – вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі для населеного 
пункту за місцем перебування на квартирному обліку; 
     Км – коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної 
площі житла для міст обласного значення. 

 На сьогодні опосередкована вартість 1 кв. метра загальної площі житла 
в області, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, 



будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.12.2018 р. 
№ 335, складає 10287,00 грн. на Закарпатську область (з урахуванням ПДВ). 
 2. Секретаря комісії І.Котик, яка повідомила, що на даний розгляд 
комісії подано 8 заяв дітей/осіб зазначеної категорії, однак з’явилось лише 5 
заявників. 
          Директор департаменту праці та соціального захисту населення 
Ужгородської міської ради А.Біксей запропонував розглянути 5 заяв 
дітей/осіб зазначеної категорії, заслухавши кожного заявника, що з`явився на 
розгляд комісії    За розгляд заяв присутніх дітей/осіб зазначеної категорії 
проголосували : 
«за» - 6, «проти» - 0, «утрималися» - 0; 
    

1.1. Розгляд заяви від 07.08.2019 р. стосовно виплати грошової 
компенсації на придбання житла за рахунок субвенції з державного 
бюджету «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» 
***, 21.08.1997 р.н., яка проживає по вул. ***, м. Ужгорода. Статус 
особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування 
підтверджується Висновком органу опіки і піклування 
Ужгородського міськвиконкому від *** року № ***. На 
квартирному обліку перебуває 04.12.2013 року. Відповідно до 
витягу Державного реєстру речових прав - майно відсутнє. 
Протягом останніх 5ти років відчуження майна не здійснювалось 
(згідно заяви). Формульний розрахунок згідно постанови №616 від 
26.06.2019 року буде становити: 31кв.метр х 10287,00 грн х 
1,5(коефіцієнт для міст обласного значення) = 478345,00 грн. 
 
1.2. Розгляд заяви від 08.08.2019 р. стосовно виплати грошової 
компенсації на придбання житла за рахунок субвенції з державного 
бюджету «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» 
***, *** р.н., який проживає по вул. ***, м. Мукачева. Статус 
особи позбавленої батьківського піклування, підтверджується 
Висновком органу опіки і піклування Ужгородського 
міськвиконкому від *** року № ***. На квартирному обліку 
перебуває з 24.05.2017 року.  Відповідно до витягу Державного 
реєстру речових прав - майно відсутнє. Протягом останніх 5ти 
років відчуження майна не здійснювалось (згідно заяви). 
Формульний розрахунок згідно постанови №616 від 26.06.2019 
року буде становити: 31кв.метр х 10287,00 грн х 1,5(коефіцієнт 
для міст обласного значення) = 478345,00 грн. 



 
1.3. Розгляд заяви від 09.08.2019 р. стосовно виплати грошової 
компенсації на придбання житла за рахунок субвенції з державного 
бюджету «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» 
***, *** р.н., який проживає по вул. ***, ***,  м. Ужгорода. Статус 
особи позбавленої батьківського піклування, підтверджується 
Висновком органу опіки і піклування Ужгородського 
міськвиконкому від ***року № *** На квартирному обліку 
перебуває з 24.04.2019 року. Відповідно до витягу  Державного 
реєстру речових прав - майно відсутнє. Протягом останніх 5ти 
років відчуження майна не здійснювалось (згідно заяви). 
Формульний розрахунок згідно постанови №616 від 26.06.2019 
року буде становити: 31кв.метр х 10287,00 грн х 1,5(коефіцієнт 
для міст обласного значення) = 478345,00 грн. 
 
1.4. Розгляд заяви від 27.08.2019 р. стосовно виплати грошової 
компенсації на придбання житла за рахунок субвенції з державного 
бюджету «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» 
***, *** р.н., який проживає по вул. ***, м. Виноградова. Статус 
дитини позбавленої батьківського піклування, підтверджується 
Рішенням Ужгородського міськрайонного суду  від *** року №***. 
На квартирному обліку перебуває з 08.11.2017 року. Відповідно до 
витягу  Державного реєстру речових прав - майно відсутнє. 
Протягом останніх 5ти років відчуження майна не здійснювалось 
(згідно заяви). 
Рішенням Виноградівського районного суду від *** №***, *** 
визнано недієздатним,  а його опікуном призначено Чулея Юрія 
Степановича (директора Виноградівського дитячого будинку-
інтернату) 
Формульний розрахунок згідно постанови №616 від 26.06.2019 
року буде становити: 31кв.метр х 10287,00 грн х 1,5(коефіцієнт 
для міст обласного значення) = 478345,00 грн. 
 
1.5. Розгляд заяви від 27.08.2019 р. стосовно виплати грошової 
компенсації на придбання житла за рахунок субвенції з державного 
бюджету «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» 



***, *** р.н., яка проживає по вул. ***,  с. Стрипа Ужгородського 
району. Статус особи позбавленої батьківського піклування, 
підтверджується Висновком органу опіки і піклування 
Ужгородського міськвиконкому від *** року № ***. На 
квартирному обліку перебуває з 25.06.2019 року. Відповідно до 
витягу Державного реєстру речових прав - майно відсутнє. 
Протягом останніх 5ти років відчуження майна не здійснювалось 
(згідно заяви). 
Формульний розрахунок згідно постанови №616 від 26.06.2019 
року буде становити: 31кв.метр х 10287,00грн х 1,5(коефіцієнт 
для міст обласного значення) = 478345,00 грн. 

 
 
 Голова комісії О.Білак  повідомив, що з метою забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 
відповідно до поданих та розглянутих заяв визначити напрям спрямування 
субвенції з державного бюджету у 2019 році на виплату грошової 
компенсації за належні умови для отримання житлові приміщення для 
дітей з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб у 
відповідності до Порядку та умов визначених постановою КМУ 877 від  
15.11.2017 р. (в редакції постанови КМУ від 26.06.2019 р. № 616), а також 
сформувати список та включити в нього всіх присутніх заявників для 
призначення грошової компенсації на придбання житла за власним вибором 
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік.  
 
 ВИРІШИЛИ:  
 
                Призначити грошову компенсацію на придбання житла при 
надходженні субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на 2019 рік 
нижче зазначеним дітям/особам зазначеної категорії: 

1. ***, *** р.н., адреса проживання:  вул. ***, м.Ужгород;  
478345,00 грн. 
2. ***, *** р.н., адреса проживання:  вул. ***, м.Мукачево;  
478345,00 грн. 
3. ***, *** р.н., адреса проживання:  вул. ***, м.Ужгород;  
478345,00 грн. 
4. ***, *** р.н., адреса проживання:  вул. ***, м.Виноградів;  
478345,00 грн. 
5. ***, *** р.н., адреса проживання:  вул. ***,  с. Стрипа, 
Ужгородського району;  478345,00 грн. 
 

 
 
Доручити секретарю комісії І.Котик підготувати та подати на розгляд 

виконавчому комітету Ужгородської міської ради проект Рішення «Про 



затвердження протоколу засідання консультативно-дорадчої комісії, у 
встановлений Порядком та умовами термін. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6-, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 
 
Голова комісії:        Білак О.П. 
Заступник:        Арокгаті М.Ю. 

 
Члени комісії:        Біксей А.Б. 

Гах Л.М. 
Фленько І.І. 

                                                                                                                                                                                 
Секретар:         Котик І.М.  
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