
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12.08.2015       Ужгород               № 253 
 
 

 
 
Про організацію виконання програми 
по забезпеченню житлом. 
 
          Відповідно до Закону України   “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
на   виконання    розпорядження   голови   Закарпатської   обласної   державної 
адміністрації   24.07.2015   № 237    «Про  розподіл  субвенції   на   будівництво 
(придбання)   житла    для    сімей    загиблих   військовослужбовців,  які  брали 
безпосередню   участь   в   антитерористичній  операції,   а також  для  інвалідів 
І-ІІ групи з числа військовослужбовців,   які брали участь у зазначеній операції, 
та потребують поліпшення житлових умов»,  згідно  з   бюджетною програмою 
2511120    «Субвенції   з   державного     бюджету    місцевим    бюджетам   для 
забезпечення  житлом  членів  сімей загиблих  учасників  АТО та інвалідів  І-ІІ 
груп з числа учасників  АТО,   які  потребують  поліпшення  житлових умов та 
перебувають   на   квартирному   обліку»,    враховуючи    лист    Закарпатської     
облдержадміністрації 29.07.2015  № 06-10/1719, з метою забезпечення  повного  
та ефективного використання    бюджетних  коштів, спрямованих на придбання 
квартир, виконком міської ради    ВИРІШИВ: 
 
     1. Утворити робочу комісію згідно з додатком. 
     2. Робочій  комісії  забезпечити  підбір  пропозицій щодо закупівлі житлової 
площі згідно з прийнятою програмою з подальшим затвердженням виконавчим 
комітетом.   
     3. Юридичному  відділу здійснювати   всі   необхідні   організаційні   заходи, 
пов”язані з оформленням прововстановлюючих документів на нерухоме майно. 
     4. Відділу   бухгалтерського    обліку    забезпечити    фінансування    витрат,  
пов”язаних  із виконанням зазначеної програми. 
    5. Відділу обліку,  розподілу  та  приватизації  житла  департаменту  міського 
госпоподарства   вносити   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  
                                                                                      _______________ №______ 
 
                                                        С К Л А Д  
                   робочої комісії по забезпеченню підбору пропозицій щодо  
                   закупівлі житла 
 
    Геворкян Даніелла Сергіївна               - керуючий справами виконкому, голова   
                                                                       комісії 
 
     
                                                Члени комісії: 
    
     Александров Денис Олегович             -  начальник     юридичного     відділу   
     Гах Леся Мирославівна                        -  начальник фінансового управління  
                                                                    
     Костенчук Олександр Анатолійович  -  директор    департаменту    міського  
                                                                        господарства 
     Папай Марія Бейлівна                           - начальник відділу обліку,  розподілу  
                                                                        та  приватизації житла департаменту  
                                                                        міського господарства 
 
     Сушко Андріана Антонівна                 - начальник     управління    праці   та 
                                                                        соціального   захисту    населення 
 
     Турховська Ганна Іванівна                   - начальник  відділу бухгалтерського   
                                                                        обліку міської ради та виконкому.   
                                                                     
     
 
                                                                 
   Керуючий справами виконкому                                                  Д.Геворкян 
 

 
 

 
 


	Міський голова                                                                                     В.Погорелов

