
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
13.06.2013                      Ужгород                                    № 239 
 
 
Про створення 
інвентаризаційної комісії 
 

Відповідно до  пункту 33.3 наказу Міністерства соціальної політики 
України від 18.02.2013 №69 "Про затвердження рішення колегії Міністерства 
соціальної політики України від 01.02.2013" стосовно захисту житлових та 
майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб 
з їх числа: 

 
1. Створити інвентаризаційну комісію для перевірки стану збереження та 

проведення інвентаризації житлового приміщення, яке належить на праві 
користування або власності дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського 
піклування, особі з їх числа згідно з додатком. До складу комісії долучати 
представників ЖРЕРу на підпорядкованій їм території. 

 
2. Провести на території міста протягом травня – червня 2013 року 

детальну інвентаризацію та оцінку придатності для проживання житла, яке 
належить на праві власності або користування дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування. 

 
3. За результатами інвентаризації розробити план заходів, спрямованих  

на усунення причин, які з’ясувалися під час перевірки, що унеможливлюють 
повернення до жилих приміщень таких дітей та осіб з їх числа після 
завершення терміну їх перебування в сімейних формах виховання та 
закінчення інтернатних закладів. 

 
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, керуючого справами виконкому Геворкян Д.С. 
  
Міський голова                                                                                В. Погорелов 
 



                                                                                                                             Додаток 
                                                                                  до рішення виконкому 
                                                                                           від 13.06.13 № 239 

 
  
 
                                       Склад 

Інвентаризаційної комісії 
 
  
Геворкян Даніелла Сергіївна           -   заступник міського голови, керуючий     

справами  виконкому, голова інвентаризаційної 
комісії 

 
Арокгаті Марина Юріївна                -   начальник служби у  справах дітей,     
     секретар робочої групи 
                                            
                                          Члени робочої комісії 
 
 
Гешур  Світлана Яношівна                - головний державний соціальний 

інспектор, начальник відділу соціальних 
допомог управління праці та соціального 
захисту населення 

 
Папай  Марія Бейлівна     - начальник відділу обліку, розподілу та  
    приватизації житла управління житлово-
    комунального господарства,   
    департаменту міського господарства 
 
Плиска Василь Васильович   -   начальник  відділу кримінальної міліції у 

справах дітей  
Ужгородського МВ УМВС України  в 
Закарпатській області (за згодою) 

 
Фленько Іван Іванович       - директор Ужгородського міського  
    центру соціальних служб для сім'ї,  
    дітей та молоді 
  
 
 
 
Заступник міського голови,  
керуючий  справами  виконкому     Д. Геворкян 
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