
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про порядок придбання житла на умовах 
співфінансування гр. Войдовичу З. В. 
 
 
 Розглянувши звернення громадянина Войдовича Зіновія 
Володимировича, зареєстроване у Львівській міській раді 03.08.2021 за 
№ 3-В-45303-11-001, з метою покращання житлових умов особі з інвалідністю, 
керуючись ухвалою міської ради від 04.11.2021 № 1554 “Про внесення змін до 
розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної 
громади на 2021 рік“, враховуючи рекомендацію громадської комісії з житлових 
питань при виконкомі (витяг з протоколу від 19.08.2021 № 6), виконавчий комітет 
вирішив: 
 1. Департаменту житлового господарства та інфраструктури: 
 1.1. Укласти договір про взаємодію з банківською установою державної 
форми власності (надалі – уповноважений банк). 
 1.2. Погодити перерахування коштів через видачу наказу директора 
департаменту житлового господарства та інфраструктури після відкриття 
громадянином Войдовичем З. В. поточного рахунку зі спеціальним режимом 
використання. 
 1.3. Повідомити уповноважений банк про надання згоди на перерахування 
коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання.  
 1.4. Кошти, передбачені ухвалою міської ради від 04.11.2021 № 1554 “Про 
внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської 
територіальної громади на 2021 рік“, перерахувати на відкритий громадянином 
Войдовичем З. В. поточний рахунок зі спеціальним режимом використання після 
укладення договору купівлі-продажу квартири. 
      Відповідальний: директор департаменту 
      житлового господарства та 
      інфраструктури. 
 2. Громадянину Войдовичу Зіновію Володимировичу: 
 2.1. Відкрити поточний рахунок зі спеціальним режимом використання та 
повідомити його реквізити департаменту житлового господарства та 
інфраструктури. 
 2.2. Укласти договір купівлі-продажу квартири за рахунок коштів бюджету 
розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік та 
власних коштів на умовах співфінансування.  
 2.3. Перерахувати власні кошти на відкритий поточний рахунок зі 
спеціальним режимом використання в уповноваженому банку у термін, 
визначений договором купівлі-продажу. 

 



 2.4. Надати у департамент житлового господарства та інфраструктури 
копію укладеного договору купівлі-продажу квартири, акт приймання-передачі 
квартири та підтверджуючі документи про перерахування коштів. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова       Андрій САДОВИЙ 
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