
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

07.10.2015       Ужгород               № 327 
 
Про видачу ордерів 
 
 
       Відповідно до  статті 59 Закону України   «Про  місцеве  самоврядування в 
Україні», керуючись Житловим  кодексом Української  РСР, Правилами обліку  
громадян,  які потребують поліпшення житлових умов та надання їм  житлових 
приміщень (зі змінами та доповненнями), розглянувши пропозиції  громадської   
комісії по розгляду   житлових   питань,   виконком   міської  ради  ВИРІШИВ : 
 
І. Видати ордери: 
 
1.1. особа - 1,  сім”ї загиблого  учасника бойових дій в АТО,   яка проживає  у  

кімнаті  гуртожитку  по адреса - 1. 
На квартиру   адреса - 2,  що складається  з  2-х  кімнат житловою 
площею 28.50 кв.м., кухні і ванної. 
Склад сім”ї – 3 особи (вона,   син – особа - 2,    син-  особа - 3). 

          Ордер видати згідно зі списками першочерговиків,як сім”ї загиблого в АТО 
          особа - 4  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,  рішення  виконкому  16.09.2015  № 288    «Про  придбання    
          житлової площі» та заяву   особа – 1          із зняттям з квартирного обліку.         
          Квартира придбана за рахунок коштів державного  бюджету  виконавчим 
          комітетом Ужгородської міської ради, згідно з договором купівлі-продажу  
          від  22.09.2015 р. 
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1.2. особа - 5,  сім”ї загиблого  учасника  бойових дій в АТО,  яка  проживає 

з дочкою у кімнаті гуртожитку по   адреса - 3. 
На квартиру    адреса - 4,  що складається  з  однієї  кімнати житловою 
площею 18.60 кв.м., кухні і ванної. 
Склад сім”ї – 2 особи (вона,  дочка -   особа - 6). 

          Ордер видати згідно зі списками першочерговиків,як сім”ї загиблого в АТО 
          особа - 7  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,  рішення  виконкому  16.09.2015  № 288    «Про  придбання    
          житлової  площі» та заяву    особа – 5   із зняттям  з  квартирного   обліку.   
          Квартира придбана за рахунок  коштів державного  бюджету  виконавчим 
          комітетом Ужгородської міської ради, згідно з договором купівлі-продажу  
          від  24.09.2015 р. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                   В.Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 


