
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.12.2015       Ужгород               № 410 
 

 
Про робочу комісію 
 
 
 Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 20 
травня 2015 року № 348 «Про затвердження Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 
(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали 
безпосередньо участь в антитерористичній операції, а також  для інвалідів I-
II  групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, 
та потребують поліпшення житлових умов», наказу Міністерства соціальної 
політики України 10 вересня 2015 року № 916 «Про затвердження форми 
акта приймання-передачі житла для сімей загиблих військовослужбовців, які 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для 
інвалідів I-II груп із числа військовослужбовців, які брали участь у 
зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 
1146/27591, виконком міської ради ВИРІШИВ:  
 
 
 1. Утворити робочу комісію з безоплатної передачі у комунальну 
власність територіальної громади міста Ужгород в особі Ужгородської 
міської ради квартир, придбаних за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, згідно з додатком. 
 
 2. Комісії здійснювати приймання придбаних квартир по акту за 
встановленою формою. 
 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Габора О.М. 
 
Міський голова          Б. Андріїв  



         Додаток  
         до рішення виконкому 
         __29.12.15___№_410_ 

СКЛАД 
робочої комісії з безоплатної передачі у комунальну власність територіальної 

громади міста Ужгород квартир, придбаних за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам 

 
Габор Олександр Михайлович - заступник міського голови, 

 голова робочої комісії 
 
Костенчук Олександр - директор департаменту міського 
Анатолійович  господарства, заступник голови робочої 

комісії  
 

Члени робочої комісії: 
 

Александров Денис Олегович - начальник юридичного відділу  
 
Басараб Леся Дмитрівна - головний бухгалтер департаменту 

міського господарства 
 
 
Зеленяк Світлана Сергіївна - головний спеціаліст юридичного відділу 

департаменту міського господарства 
 
Папай Марія Бейлівна - начальник відділу обліку, розподілу та 

приватизації житла департаменту 
міського господарства 

 
Полтавцева Тетяна Вікторівна - заступник директора департаменту 

міського господарства, начальник 
управління майном міста 

 
- делеговані представники 
райдержадміністрацій Закарпатської 
області 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     О. Макара 
 
 
 



Додаток №2 
         до рішення виконкому 

        __29.12.15___№_410_ 
 
 

Склад 
комісії по безоплатній передачі у комунальну власність територіальної 
громади міста Ужгорода в особі Ужгородської міської ради квартир, 

придбаних за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
 
 

Габор Олександр Михайлович   - заступник міського голови, 
голова комісії 

 
Костенчук Олександр Анатолійович -директор департаменту 

міського господарства, 
заступник голови комісії 

 
 

Члени комісії: 
 

Александров Денис Олегович - начальник юридичного 
відділу міської ради 

 
Басараб Леся Дмитрівна - головний бухгалтер 

департаменту міського 
господарства 

 
Полтавцева Тетяна Вікторівна - заступник директора 

департаменту міського 
господарства, начальник 
управління майном міста 

 
Зеленяк Світлана Сергіївна - головний спеціаліст 

юридичного відділу 
департаменту міського 
господарства 

 
 
Глуханич Віталія Василівна - завідувач юридичного 

сектору апарату 
Великоберезнянської 
райдержадміністрації  

 



Повханич Віталіна Юріївна - начальник відділу 
фінансово-господарського 
забезпечення апарату 
Великоберезнянської 
райдержадміністрації  

 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     О. Макара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Додаток №3 
         до рішення виконкому 

        __29.12.15___№_410_ 
 
 

Склад 
комісії по безоплатній передачі у комунальну власність територіальної 
громади міста Ужгорода в особі Ужгородської міської ради квартир, 

придбаних за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
 
 

Габор Олександр Михайлович   - заступник міського голови, 
голова комісії 

Костенчук Олександр Анатолійович -директор департаменту 
міського господарства, 
заступник голови комісії 

 
 

Члени комісії: 
 

Александров Денис Олегович - начальник юридичного 
відділу міської ради 

Басараб Леся Дмитрівна - головний бухгалтер 
департаменту міського 
господарства 

Полтавцева Тетяна Вікторівна - заступник директора 
департаменту міського 
господарства, начальник 
управління майном міста 

Зеленяк Світлана Сергіївна - головний спеціаліст 
юридичного відділу 
департаменту міського 
господарства 

Галас Антон Антонович - начальник Виноградівського 
управління соціального 
захисту населення  

Клецька Валентина Сергіївна - головний спеціаліст 
юридичного відділу апарату 
Виноградівської 
райдержадміністрації  

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     О. Макара 


