
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20.10.2021     Ужгород                    № 460 
 
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 2020 
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 № 4 засідання консультативно-дорадчої комісії 
06.10.2021 року, що додається. 

2. Департаменту соціальної політики (А. Келемец) про прийняте рішення 
повідомити департамент соціального захисту населення Закарпатської 
облдержадміністрації.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови В. Борця. 

 
 

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


ПРОТОКОЛ № 4 
засідання консультативно-дорадчої комісії  щодо використання у 2020 році 

субвенції з державного бюджету 
 
м. Ужгород                                                                              06 жовтня 2021 року  
 
Присутні: 
Голова комісії:              Борець В.М. – заступник міського голови. 
Заступники голови:     Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах                                                                                        

дітей. 
Келемец А.М. – директор департаменту соціальної  
політики  

 
Секретар:                       Власик Д.В. – заступник начальника відділу у справах 

осіб з інвалідністю, ветеранів, сім’ї та ґендерної політики 
управління пільг, гарантій та компенсацій департаменту 
соціальної політики, секретар комісії. 

Члени комісії:  
 
 Гах Л.М. - директор департаменту фінансів та бюджетної політики; 

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; 
Порядок денний: 

1. Розгляд документів та надання дозволу на перерахування коштів зі 
спеціального рахунку як оплати за договором купівлі-продажу квартири гр. 
Сурмай-Адам О.І.  
СЛУХАЛИ: 

1. Секретаря комісії Власика Д.В. який доповів членам комісії про 
наступне: 
• На засіданні комісії присутня гр. Сурмай-Адам О.І.; 
• До Департаменту соціальної політики звернулась Сурмай-Адам О.І. із 
заявою стосовно надання дозволу на перерахування коштів зі спеціального 
рахунку для придбання квартири відповідно до договору купівлі-продажу за 
адресою: м. Мукачево, вул. Дорошенка Петра (Фурманова) буд. 2, кв. 18 та подала 
документами які передбачені пунктом 20 Порядку та умов затверджених 
постановою КМУ від 15.11.2017 р. № 877 (в редакції постанови КМУ від 
01.06.2020 р. № 515); 
• Сурмай-Адам Олена Іванівна *****.1997 р.н. проживає, м. Мукачево   
вул. *****, *****. Статус особи з числа дітей, позбавлених батьківського 
піклування підтверджується Рішенням Ужгородського міськрайонного суду від 



*****. На квартирному обліку перебуває з ***** року, згідно витягу з рішення 
виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Наявність інвалідності 
підтверджується посвідченням особи з інвалідністю серія ** № ***** виданим 
Перечинським УСЗН та довідкою МСЕК серія **** № *****. Відповідно до 
витягу Державного реєстру речових прав - майно відсутнє. Протягом останніх 
5ти років відчуження майна не здійснювалось (згідно заяви); 
• Відповідно до Акту обстеження стану житлового приміщення (будинку, 
квартири) який здійснила комісія Мукачівської міської ради, квартира 
знаходиться в м. Мукачево, вул. *****, * кв. **, житло розміщене на 1 поверсі 4 
поверхового будинку та складається з двох кімнат, ванної кімнати, коридору, 
передпокій, кухні та комори. Загальна площа квартири 41,10 кв.м. За висновками 
по результату обстеження – квартира придатна для проживання. 

2. Заступника голови комісії Келемец А.М. яка наголосила, що житло 
придбавається шляхом укладення договору купівлі-продажу, однією з істотних 
умов якого є заборона на відчуження такого житла протягом десяти років. Також 
гр. Сурмай-Адам О.І. необхідно подати до департаменту соціальної політики не 
пізніше ніж через 30 календарних днів з дати укладення договору купівлі-
продажу інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
зареєстровані права на житлове приміщення. 

3. Секретар комісії Власик Д.В. повідомив, що відповідно до звіту про 
оцінку майна ринкова вартість об’єкта оцінки становить ***** грн. (***** грн. 
00 коп.), а виділено коштів  згідно 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, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа у сумі ***** грн. (***** грн. 00 коп.).  

 
Розглянувши подані документи гр. Сурмай-Адам О.І. та додатково 

заслухавши думку всіх присутніх членів комісії, 
  

ВИРІШИЛИ:  
  

Доручити департаменту соціальної політики: 
1. Надати дозвіл на перерахування коштів грошової компенсації із 

спеціального рахунка  в сумі ***** грн. (***** грн. 00 коп.) 
2. Повернути  різницю коштів між договором купівлі-продажу та коштами 

які були виділені в сумі *****,00 грн. (***** грн. 00 коп.) до обласного бюджету. 
3 Підготувати та подати на розгляд виконавчому комітету Ужгородської 

міської ради проект Рішення «Про затвердження протоколу засідання 
консультативно-дорадчої комісії». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 
 
Голова комісії:            Борець В.О. 
 



Заступники:            Арокгаті М.Ю. 
          
              Келемец А.М. 
 
Секретар:             Власик Д.В. 
 
Члени комісії:             Папай М.Б. 
 

     Фленько І.І. 
 
     Мухомедьянова Н. Б. 
 
     Гах Л.М. 
 
     Зінич А.Б. 
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