
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

04.12.13       Ужгород               № 432 
 
 
Про   організацію   виконання 
програми по забезпеченню житлом. 
 
 
          Відповідно до Закону України   “Про місцеве  самоврядування в Україні”, 
згідно  з   програмою    КПКВК    2505130 “Будівництво (придбання житла) для 
військовослужбовців,  звільнених в запас або у відставку,  для  відселення  їх із 
закритих  та  віддалених  від  населених  пунктів військових гарнізонів», врахо-
вуючи лист Закарпатської облдержадміністрації  від 30.10.2013 р.№ 06-10/2616,    
з  метою  забезпечення  якісного  контролю  за  цільовим  та ефективним  вико-
ристанням   бюджетних  коштів і придбанням квартир,  виконком  міської ради      
 
                                                       ВИРІШИВ: 
 
     1. Створити робочу комісію згідно з додатком. 
     2. Робочій  комісії  забезпечити  підбір  пропозицій щодо закупівлі житлової 
площі згідно з прийнятою  програмою з наступним  затвердженням їх виконав-
чим комітетом.   
     3. Юридичному   відділу   здійснити   всі   необхідні   організаційні   заходи, 
пов”язані з оформленням прововстановлюючих документів на нерухоме майно. 
     4. Відділу   бухгалтерського   обліку  профінансувати  витрати,   пов”язані  з 
виконанням зазначеної програми. 
    5. Відділу обліку,  розподілу  та  приватизації  житла  департаменту  міського 
госпоподарства   подати   на   розгляд    виконкому   пропозиції    по   розподілу 
придбаних квартир.    
    6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В.Погорелов 
 

 
 



                                                                                                 Додаток 
                                                                                      до  рішення  виконкому  
                                                                                   “04”  грудня  2013 р. №432 
 
                                                        С к л а д 
                   робочої комісії по забезпеченню підбору пропозицій щодо  
                   закупівлі житла 
 
    Геворкян Даніелла Сергіївна           - заступник міського голови,  керуючий 
                                                                   справами  виконкому,  голова  комісії 
 
    Беляков Юрій Володимирович        - заступник міського голови,  заступник 
                                                                   голови комісії 
                                                 
                                                   Члени комісії:    
    Александров Денис Олегович        -   начальник юридичного відділу міської  
                                                                    ради  
    Головацька Ольга Мирославівна     - головний       спеціаліст    департаменту 
                                                                   соціального захисту населення облдерж- 
                                                                   адміністрації (за згодою)    
    Касперов Олексій Петрович           -   директор департаменту міського госпо- 
                                                                    дарства 
    Ковальський Анатолій Володи-     -   депутат   Ужгородської    міської   ради 
    мирович                                                 (за згодою) 
    Косяк Андрій Олександрович         -  заступник  начальника   Мукачівського 
                                                                    прикордонного загону (за згодою)  
    Папай Марія Бейлівна                      -  начальник відділу обліку, розподілу та 
                                                                    приватизації житла департаменту місь- 
                                                                    кого господарства 
    Турховська Ганна Іванівна               - начальник    бухгалтерського    відділу  
                                                                    міської ради   
    Удод Адам Миколайович                 - голова міського  товариства  учасників  
                                                                    Афганської війни (за згодою). 
                                                                 
 
 
 Заступник міського голови, 
   керуючий справами виконкому                                                  Д.Геворкян            

 
 

 
 

                                           


	Міський голова                                                                                    В.Погорелов

