
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18.12.2017       Ужгород       № 402 

 

Про придбання соціального житла для  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  

піклування, а також осіб із їх числа  

  

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року    

№ 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний 

ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого 

проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного 

типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб із їх числа, виготовлення проектно-кошторисної 

документації», враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації 13.12.2017 року № 673 «Про розподіл субвенції з 

державного бюджету на 2017 рік», протокол № 1 від 11.12.2017 року 

засідання комісії з визначення обʼєктів нерухомості, на які буде спрямовано у 

2017 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, та 

протоколи № 1 від 05.12.2017 року і № 2 від 14.12.2017 року засідання 

робочої комісії з питань визначення напрямів та обʼєктів, на які буде 

спрямовано у 2017 році субвенцію з державного бюджету, з метою 

забезпечення захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб із їх числа, забезпечення повного та 

ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на придбання 

соціального житла, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити пропозицію робочої комісії щодо придбання житлової 

нерухомості соціального призначення згідно з переліком, що додається. 

2. Укласти договори купівлі-продажу та зареєструвати право власності 

на обʼєкти нерухомості, зазначені у додатку до рішення, за виконавчим 

комітетом Ужгородської міської ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

Міський голова                                           Б. Андріїв 
                                                 

 



 

 

 

 Додаток  

                                          до рішення виконкому  

                                          18.12.2017 № 402 

 

 

 

Перелік  

обʼєктів житлової нерухомості соціального призначення 

 

№ 

п/

п 

Місце 

знаходження 

Вид нерухомого 

майна 

Житлова 

площа  

Загальна 

площа  

Оціночна 

вартість 

майна, грн 

1 м. Ужгород, 

 вул. 

Чайковського, 

буд. 41 

Житловий 

будинок та 

земельна ділянка 

під будинком 

(кадастровий 

номер 

2110100000:59:0

01:0168) 

38,0 кв.м 

 

110,8 

кв.м 

0.0178 га 

669900.00 

2 м. Ужгород, 

 вул. 

Єньківська, 

буд. 23,  

кв. 33”а” 

 

Квартира 19,3 кв.м  52.0 кв.м 728000.00 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                      О. Макара 

 


