
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 15.07.2021     Ужгород                    № 335 

 

Про затвердження протоколу засідання  

консультативно-дорадчої комісії щодо 

використання у 2021 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 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, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб із їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 

травня 2021 року  № 615, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити протокол № 1 засідання консультативно-дорадчої комісії 

15.07.2021 року, що додається. 

2. Департаменту соціальної політики (А. Келемец) про прийняте рішення 

повідомити Закарпатську облдержадміністрацію.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця. 

 

 

Міський голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання консультативно-дорадчої комісії щодо 

використання у 2021 році субвенції з державного бюджету 
 

м. Ужгород                                                                              15 липня 2021 року  
 

 

Присутні: 

Голова комісії :         Борець В. О.  – заступник міського голови 

 

 

Заступники голови: Арокгаті М.Ю. – начальник служби у справах дітей. 

 

Члени комісії: 

 Куценко Л.Є. – заступник директора департаменту соціальної політики, 

начальник управління пільг, гарантій та компенсацій; 

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

начальник відділу правової експертизи документів; 

Мухомедьянова Н. Б. – начальник 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; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної політики; 

Порядок денний: 

1. Визначення потреби в субвенції за напрямами, відповідно до надання 

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, підтримку 

малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року №615 (далі – 

Порядок та умови). 

 2. Затвердження списку дітей та осіб які перебувають на квартирному 

обліку. 

СЛУХАЛИ: 

 1. Голову комісії Борця В.О., який повідомив про відсутність секретаря 

комісії Власика Д.В. та запропонував обрати секретарем засідання Куценко 

Л.Є.  

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

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, перебуває 50 

дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.  

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



І - Право на отримання грошової компенсації відповідно до Порядку та 

умов, за власним вибором мають особи віком від 16 років у порядку 

черговості відповідно до дати включення у списки громадян, які 

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень. 

|II -  Субвенція спрямовується на такі напрями: 

* нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, 

житла для дитячих будинків сімейного типу, капітальний 

ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, яке 

перебуває в комунальній власності; 

* продовження та завершення розпочатих у попередніх періодах робіт з 

будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для 

дитячих будинків сімейного типу відповідно до проектної документації, 

затвердженої в установленому законодавством порядку; 

* придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для 

дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з 

інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов; 

* рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному 

ринку; 

* розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень 

для розміщення малих групових будинків, на капітальний 

ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу; 

* підтримку малих групових будинків відповідно до Порядку підтримки 

малих групових будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 травня 2021 р. № 615. 

* виплата грошової компенсації на умовах співфінансування з 

державного, місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених 

законодавством, здійснюється залежно від віку особи: 

•  особи, які досягли 23-річного віку протягом поточного 

бюджетного року, мають право на стовідсоткову грошову 

компенсацію граничної вартості житла; 

•  для осіб від 23 до 35 років - 70 відсотків граничної вартості 

житла; 

•  для осіб старше 35 років - 30 відсотків граничної вартості житла 

компенсується з державного бюджету. 

ІІІ - Запропонувала сформувати орієнтовну потребу в коштах субвенції 

на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення 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 та 

умовами. 

Додатково зазначив, що відповідно до Порядку та умов, гранична 

вартість житла та обсяг грошової компенсації визначається за такою 

формулою: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n158
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2021-%D0%BF#n158


 

 

ОГК = 31 + 10 x Вг x Км, 

де ОГК – обсяг грошової компенсації; 

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

будинках із житлового фонду, з яких жила площа на особу повинна бути не 

меншою від середнього показника забезпеченості громадян жилою площею у 

відповідному населеному пункті; 

10 - додаткові 10 кв. метрів жилої площі на особу з інвалідністю; 

Вг - вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного 

пункту за місцем перебування особи на квартирному обліку; 

Км - коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної 

площі житла для обласних центрів і міст обласного значення з населенням 

понад 300 тис. осіб - у 1,5 раза. 

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 20.05.2021 р. № 119, складає 12187,00 грн. на Закарпатську 

область (з урахуванням ПДВ). 

 4. Голову комісії Борця В.О. який повідомив, що з метою забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа та відповідно до пункту 10 Порядку та умов визначити напрям 

спрямування субвенції з державного бюджету у 2021 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 та осіб, які перебувають на квартирному обліку. 

 

Заслухавши думку всіх присутніх членів комісії,  

ВИРІШИЛИ:  

1. Спрямувати кошти субвенції за напрямом:  

- виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові 

приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа.   

2. Затвердити список дітей та осіб, які перебувають на квартирному 

обліку в кількості 50 осіб та орієнтовну потребу коштів субвенції згідно з 

додатком до протоколу. 

 3. Доручити департаменту соціальної політики: 



- підготувати та подати на розгляд виконавчому комітету Ужгородської 

міської ради проєкт Рішення «Про затвердження протоколу засідання 

консультативно-дорадчої комісії щодо використання у 2021 році субвенції з 

державного бюджету» (протокол №1 від 15.07.2021 року); 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

 

Голова комісії:       Борець В.О. 

 

Заступники:       Арокгаті М.Ю. 

 

Секретар:        Куценко Л.Є. 

 

Члени комісії:        Папай М.Б. 

 

Фленько І.І. 

 

Мухомедьянова Н.Б. 

 

Зінич А.Б. 

 

Гах Л.М. 

 



Додаток до протоколу 

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

які перебувають на квартирному обліку по місту Ужгороду 

 
№ 

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 

інвалідності (у 

разі 

встановлення) 

 Орієнтовна 

потреба в коштах, 

(грн.) 

 

1 ****** Сергій Ігорович ****** ****** 13.06.12. відсутня ****** 

2 ****** Андрій 

Імрейович 

****** ****** 07.08.13. відсутня ****** 

3 ******Тіберій 

Валерійович 

****** ****** 07.08.13. відсутня ****** 

4 ****** Василь 

Васильович 

****** ****** 04.12.13. відсутня ****** 

5 ****** Вадим 

Михайлович 

****** ****** 19.03.14. відсутня ****** 

6 ****** Сергій 

Вячеславович 

****** ****** 21.05.14. відсутня ****** 

7 ******-******Олена 

Іванівна 

****** ****** 25.06.14. відсутня Отримала в 2020 

році 

8 ******Валентина 

Вячеславівна 

****** ****** 08.04.15. відсутня ****** 

9 ****** Микола 

Миколайович 

****** ****** 11.11.15. відсутня ****** 

10 ****** Петро Тиборович ****** ****** 29.12.15. відсутня ****** 

11 ****** Руслана 

Василівна 

****** ****** 13.07.16. відсутня ****** 



12 ****** Еміль Сергійович ****** ****** 23.11.16. відсутня ****** 

13 ****** Раджа Йосипович ****** ****** 13.06.17. відсутня ****** 

14 ****** Мар’яна 

Йосипівна 

****** ****** 08.11.17. відсутня ****** 

15 ****** Вадим Юрійович ****** ****** 13.12.17. відсутня ****** 

16 ****** Денис Іванович ****** ****** 21.02.18. відсутня ****** 

17 ****** Михайло 

Олексійович 

****** ****** 21.03.18. відсутня ****** 

18 ****** Беата 

Карлівна 

****** ****** 28.03.18. відсутня ****** 

19 ****** Вікторія 

Степанівна 

****** ****** 23.05.18. відсутня ****** 

20 ****** Крістіна 

Віталіївна 

****** ****** 23.05.18. відсутня ****** 

21 ****** Сніжана 

Василівна 

****** ****** 26.09.18. відсутня ****** 

22 ****** Надія Василівна ****** ****** 26.09.18. відсутня ****** 

23 ****** Андрій 

Степанович 

****** ****** 24.10.18. відсутня ****** 

24 ****** Віталій 

Віталійович 

****** ****** 24.04.19. відсутня ****** 

25 ****** Меланія 

Віталіївна 

****** ****** 29.05.19. відсутня ****** 

26 ****** Анжела 

Ігорівна 

****** ****** 25.06.19. відсутня ****** 

27 ****** Олександр 

Сергійович 

****** ****** 24.07.19. відсутня ****** 

28 ****** Савіна Іванівна ****** ****** 30.08.19. відсутня ****** 



29 ****** Аманда 

Русланівна 

****** ****** 30.08.19. відсутня ****** 

30 ****** Дмитро 

Васильович 

****** ****** 30.08.19. відсутня ****** 

31 ****** Світлана 

Сергіївна 

****** ****** 25.09.19. відсутня ****** 

32 ****** Михайло 

Анатолійович 

****** ****** 24.10.19. відсутня ****** 

33 ****** Олександр 

Олександрович 

****** ****** 27.11.19. відсутня ****** 

34 ****** Сандра 

Іштванівна 

****** ****** 27.11.19. відсутня ****** 

35 ****** Марія Юріївна ****** ****** 09.01.20. відсутня ****** 

36 ****** Юлія 

Зіновіївна 

****** ****** 12.02.20. відсутня ****** 

37 ****** Максим 

Васильович 

****** ****** 11.03.20. відсутня ****** 

38 ****** Наталія 

Ченгізівна 

****** ****** 22.07.20. відсутня ****** 

39 ****** Сергій 

Олександрович 
 

****** ****** 26.08.20. відсутня ****** 

40 ****** Вікторія 

Олександрівна 

****** ****** 28.10.20. відсутня ****** 

41 ****** Дмитро 

Георгійович 

****** ****** 28.10.20. відсутня ****** 

42 ****** Єва Федорівна ****** ****** 02.12.20. відсутня ****** 

43 ****** Мак-сим ****** ****** 02.12.20. відсутня ****** 



Володимирович 

44 ******Вікторія 

Василівна 

****** ****** 27.01.21. відсутня ****** 

45 ****** Віталій 

Вячеславович 

****** ****** 24.02.21. відсутня ****** 

46 ****** Галина 

Анатоліївна 

****** ****** 24.03.21. відсутня ****** 

47 ****** Олександр 

Денисович 

****** ****** 28.04.21. відсутня ****** 

48 ****** Естер Карлівна ****** ****** 26.05.21. відсутня ****** 

49 ****** Марина Сергіївна ****** ****** 23.06.21. відсутня ****** 

50 ****** Тімеа Іванівна ****** ****** 23.06.21. відсутня ****** 
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