
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від   21.06.2019   № 231___ 
            м. Покровськ 

 

 

Про взяття на квартирний облік  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених  

батьківського піклування 

 

 

На виконання Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,  

постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи пропозицію 

громадської комісії з житлових питань від 22.05.2019, керуючись статтями 30, 59, 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти на квартирний облік: 

1.1.  ***, 2001 р.н., зареєстрованого в м. Покровську, вул. Ольшанського, буд.***, кв. 

***, склад сім’ї - одна особа (він), у загальну чергу  і включити до окремого списку  на 

позачергове одержання жилого приміщення як дитину, позбавлену батьківського 

піклування, що потребує поліпшення житлових умов.  

Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого 

приміщення, за № 2415. 

Підстава: заява неповнолітнього ***., клопотання служби у справах дітей Покровської 

міської ради від 19.04.2019 № 14-31/390; статті 32, 39, 46 Житлового кодексу Української 

РСР; пункти 18, 46, 47 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів 

Української РСР і Української республіканської Ради професійних спілок                                   

від 11.12.1984 № 470. 

1.2. ***, 2003 р.н., зареєстрованого в м. Покровську,  вул. Спортивна, буд. ***, склад 

сім’ї - одна особа (він), у загальну чергу і включити до окремого списку  на позачергове 

одержання жилого приміщення як дитину, позбавлену батьківського піклування, що 

потребує поліпшення житлових умов.  

Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого 

приміщення, за № 2416. 



Підстава: заява неповнолітнього ***., клопотання служби у справах дітей Покровської 

міської ради від 19.04.2019 № 14-31/391; статті 32, 39, 46 Житлового кодексу Української 

РСР; пункти 18, 46, 47 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів 

Української РСР і Української республіканської Ради професійних спілок                                    

від 11.12.1984 № 470. 

1.3. ***, 2002 р.н., зареєстровану в місті Донецьк,  вул. Чекаліна, буд.***, кв. ***, 

фактичне місце проживання м. Покровськ, м-н Южний, буд***, кв. *** , склад сім’ї - одна 

особа (вона), у загальну чергу і включити до окремого списку  на позачергове одержання 

жилого приміщення як дитину, позбавлену батьківського піклування, що потребує 

поліпшення житлових умов.  

Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого 

приміщення, за № 2417. 

Підстава: заява неповнолітньої ***., клопотання служби у справах дітей Покровської 

міської ради від 25.04.2019 № 14-31/403; статті 32, 39, 46 Житлового кодексу Української 

РСР; пункти 18, 46, 47 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів 

Української РСР і Української республіканської Ради професійних спілок                                   

від 11.12.1984 № 470. 

1.4. ***, 2003 р.н., зареєстровану в місті Краматорськ, вул. Ювілейна, буд. ***, 

(гуртожиток ДНЗ «КВПТКИ»), склад сім’ї - одна особа (вона),   у загальну чергу і включити 

до окремого списку на позачергове одержання жилого приміщення, як дитину-сироту, що 

потребує поліпшення житлових умов.  

Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого 

приміщення, за № 2418 

Підстава: заява неповнолітньої ***., клопотання служби у справах дітей Покровської 

міської ради від 10.05.2019 № 14-31/418; статті 32, 39, 46 Житлового кодексу Української 

РСР; пункти 18, 46, 47 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів 

Української РСР і Української республіканської Ради професійних спілок                                    

від 11.12.1984 № 470. 

1.5. ***, 2003 р.н., зареєстрованого в Добропільському р-н, смт. Святогорівка, вул. 

Привітна, буд. *** (будинок сімейного типу), склад сім’ї - одна  особа (він), у загальну 

чергу і включити до окремого списку  на позачергове одержання жилого приміщення, як 

дитину, позбавлену батьківського піклування, що потребує поліпшення житлових умов.  

Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого 

приміщення, за № 2419. 

Підстава: заява неповнолітнього ***., клопотання служби у справах дітей Покровської 

міської ради від 10.05.2019 № 14-31/417; статті 32, 39, 46 Житлового кодексу Української 

РСР; пункти 18, 46, 47 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів 

Української РСР і Української республіканської Ради професійних спілок                                    

від 11.12.1984 № 470 

Міський голова         Р. Требушкін 


