
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про ініціювання питання щодо 
передачі у комунальну власність міста 
частини гуртожитку по вул. Декабристів, 39 
 
 Розглянувши звернення мешканців гуртожитку по вул. Декабристів, 39 
від 27.10.2014 р., відповідно до Закону України “Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків”, на виконання Програми передачі 
гуртожитків у власність територіальної громади міста Ужгород на 2013-2015 
роки,  керуючись п. 51 ч.1 ст.26, ч. 2 ст.60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 1. Звернутись у Міністерство освіти і науки України з клопотанням 
щодо передачі із державної власності у  власність територіальної громади 
міста Ужгород частини  гуртожитку загальною площею 5741,1 кв. м за 
адресою:        м. Ужгород, вул. Декабристів, 39. 
 2. У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про 
передачу у комунальну власність частини гуртожитку загальною площею 
5741,1 кв. м,  прийняти її у комунальну власність міста з подальшою 
передачею в оперативне управління органу самоорганізації населення 
гуртожитку, залишивши цілісний майновий комплекс у статусі "гуртожиток" 
та  дозволити мешканцям приватизацію його житлових і нежитлових 
приміщень.  

3. Департаменту міського господарства здійснити необхідні дії щодо 
приймання-передачі гуртожитку. 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю. 
 
Секретар ради               В. Щадей 
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СУПРОВІДНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення “Про ініціювання питання щодо 
передачі у комунальну власність міста 

частини гуртожитку по вул. Декабристів, 39» 
 

Проект рішення підготовлено відповідно до звернення мешканців 
гуртожитку по вул. Декабристів, 39 від 27.10.2014 р., на виконання Законів 
України: “Про реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків”, “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, “Про передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності”. 

Гуртожиток знаходиться на балансі Ужгородського торговельно-
економічного коледжу Київського торговельно-економічного університету. 
Його загальна площа - 6706,7 кв. м. Студенти коледжу вже понад 7 років 
проживають виключно на 6-му поверсі гуртожитку площею 965,6 кв. м із 
окремим входом. Займаної ними площі коледжу для поселення студентів 
достатньо, оскільки більшість із них є мешканцями міста Ужгорода і не 
потребують поселення у гуртожиток. 
 На 1-5-му поверхах гуртожитку загальною площею 5741,1 кв. м 
проживають сім’ї викладачів та викладачів-пенсіонерів коледжу, а також 
учителів, медиків, військовослужбовців, держслужбовців, учасників АТО. 
Усі вони  були поселені в гуртожиток на законних підставах, відповідно до 
укладених безстрокових договорів на проживання, мають постійну 
реєстрацію. Причому більшість із них  проживають у гуртожитку понад 8-15 
років і за цей час власними силами зробили капремонт та реконструкцію 
помешкань. 

Враховуючи соціальну складову даного питання в частині прагнення 
мешканців, які проживають в гуртожитку, отримати у власність кімнати, в 
яких проживають, просимо підтримати даний проект рішення, яким міська 
рада  ініціює питання перед Міністерством освіти і науки України з 
клопотанням передати у комунальну власність міста частини гуртожитку 
загальною площею 5741,1 кв. м за адресою: м.Ужгород, вул. Декабристів, 39, 
в якій не проживають студенти коледжу. 

 
В.о. директора департаменту          О. Костенчук 


