
                            ПРОЕКТ 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
12.12.2018     Ужгород                   № 365 

 

 

Про забезпечення житлом дітей-сиріт  

 

 

Відповідно до статті 144 Конституції України, статей 26, 52, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 „Про затвердження 

Порядку та умов надання у 2018 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, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб із їх числа” (із змінами), 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

23.11.2018 № 765 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік ”, 

протоколу 12.11.2018 № 6 засідання міської робочої комісії з питань визначення 

напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію 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, осіб з їх числа, та протоколу 

20.11.2018 № 7 засідання обласної комісії з питань визначення напрямів та 

об’єктів, на які буде спрямовано у 2018 році субвенцію 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, осіб з їх числа, виконком міської 

ради ВИРІШИВ: 

 

1. Придбати дитині-сироті *** *** ***, *** року народження, яка 

перебуває на квартирному обліку виконкому Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, квартиру за адресою: м. Ужгород, вул. *** буд. ***, кв. 

***, загальною площею 30,6 кв.м, житловою площею 18,6 кв.м, яка є власністю 

*** *** ***. Оціночна вартість майна становить 443895 гривень, сума субвенції 

- 443895 гривень,  нотаріальні послуги - 10439 гривень. 

Укласти договір купівлі-продажу квартири № *** у будинку № *** по 



вул. *** у м. Ужгороді Закарпатської області з її власником *** *** *** та  

дитиною-сиротою *** *** ***.  

 

2. Придбати особі з числа дітей-сиріт *** *** ***, *** *** *** року 

народження, та дитині-сироті *** *** ***, *** *** *** року народження, які 

перебувають на квартирному обліку виконкому Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, квартиру за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, 

кв.***, загальною площею 53,75 кв.м, житловою площею 39,40 кв.м, яка є 

власністю *** *** ***. Оціночна вартість майна становить 776597,49 гривень, 

сума субвенції - 776597,49 гривень,  нотаріальні послуги - 13766 гривень. 

Укласти договір купівлі-продажу квартири № *** у будинку № *** по 

вул. *** у м. Ужгороді Закарпатської області з її власником *** *** *** та 

особами з числа дітей-сиріт *** *** *** та  *** *** ***.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку Ужгородської міської ради  та 

виконкому отримані з державного бюджету кошти в сумі 1244697,49 гривень  

спрямувати  на  придбання  квартир із яких:  

443895 гривень перерахувати продавцю квартири №  *** у будинку № 

*** по вул. *** у м. Ужгороді Закарпатської області *** *** *** на рахунок № 

***, відкритий у АТ «КомІнвестБанк»; 

776597,49 гривень перерахувати продавцю квартири №  *** у будинку № 

*** по вул. *** у м. Ужгороді Закарпатської області *** *** *** на рахунок № 

***, відкритий у Ф-ЗОУ АТ «Ощадбанк»; 

24205 гривень перерахувати для оплати за нотаріальне посвідчення 

договору купівлі-продажу та одного відсотка державного мита за посвідчення 

зазначених договорів, накладання заборони, державної реєстрації права 

власності та обтяження на квартири. 

 

4. Під час оформлення договору купівлі-продажу квартир для 

вищезазначених осіб передбачити умову щодо накладання заборони на їх 

продаж протягом десяти років з часу реєстрації права власності. 

 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова                                                                                      Б. АНДРІЇВ 

 

 


