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08.02.2014       Ужгород               № 50 
 
 
 
Про видачу ордерів 
 
 
           Відповідно до Закону України   “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 р. № 223 «Про затверджен-
ня  Порядку  використання  коштів,  передбачених у державному  бюджеті  для 
забезпечення  житлом  воїнів-інтернаціоналістів»   та  від  23.05.2012 р.  № 503 
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для  забезпечення  житлом  інвалідів  війни»,  виконком  міської  ради      
 
                                                       ВИРІШИВ: 
 
І. Видати ордери: 
 
1.1. ***,   воїну-інтернаціоналісту, інваліду   Ш групи,   який  із  сім”єю  у  

складі  3-х  чоловік   проживає  у гуртожитку по вул.***. 
На квартиру № 13  по вул.***,  що складається з 2-х 
кімнат житловою площею 40.40 кв.м., кухні і ванної. 
Склад сім”ї – 3 чол.(він,дружина – ***, син- ***) 

          Ордер  видати  згідно  списків  позачерговиків,  як  учаснику  бойових  дій 
          в Афганістані, який став інвалідом Ш групи, на виконання п.2 Порядку ви- 
          користання   коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті  для  забезпе- 
          чення житлом воїнів-інтернаціоналістів, затвердженого  постановою  Кабі- 
          нету  Міністрів  України  від  09.03.2011 р.  №  223,   бюджетної  програми 
          2505050  «Забезпечення   житлом   воїнів -  інтернаціоналістів», відповідно 
          до  протоколу  засідання  комісії  щодо  здійснення  закупівлі  квартир  при  
          ДСЗН від 10.10.2013 р.№2, листа від 13.01.2014 р.№26/01-22 та заяви Цибу- 
          ляка В.М.  із зняттям сім”ї з квартирного обліку.  
          Квартира придбана за рахунок коштів державного бюджету Департаментом 
          соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації,  згідно 
            договору  купівлі - продажу від  29.11.2013 р. 
 
  1.2.  ***,   інваліду війни Ш групи,  який із  



 2
          сім”єю  проживає  у  власному  будинковолодінні  по  вул.***, 
          сел.Верхнє Водяне, Рахівського району, де на житловій площі 38.67 кв.м.  
          проживає 10 чоловік. 
          На  квартиру  № 60  по  вул.***,  що  складається  з  3-х  
          кімнат житловою площею 39.70 кв.м., кухні і ванної. 
          Склад сім”ї – 3 чол. (він,  дружина-***,  дочка-***)  
          Ордер видати на підставі протоколу  засідання  комісії  щодо  здійснення  
          закупівлі  квартир  при  Департаменті  соціального захисту населення від 
          10.10.2013 р. № 2 , листа від 13.01.2014 р. № 26-09/06,  як  інваліду  війни  
          Ш  групи,   відповідно  до  постанови    Кабінету  Міністрів  України   від 
          23.05.2012 р. № 503 «Про  затвердження  Порядку  використання  коштів,   
          передбачених у державному  бюджеті для забезпечення житлом інвалідів 
          війни».   
          Квартира  придбана  за  рахунок   коштів  державного  бюджету  Департа- 
          ментом соціального захисту населення Закарпатської обласної  державної 
          адміністрації  згідно  договору  купівлі - продажу від   11.10.2013 р. 
        
 
 
 
Міський  голова                                                                                 В.Погорелов 


