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Про житлові питання та пропозиції  

громадської комісії з житлових  

питань від 09.10.2019  

 

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги», та заяви громадян із житлових питань та додані матеріали 

враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань (протокол № 11                           

від 09.10.2019), на виконання рішення Покровської міської ради від 26.09.2019 № 7/69-22 

«Про зарахування до житлового фонду Покровської міської ради Донецької області 

двокімнатної квартири», керуючись статтями 30, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Включити до числа службових жилих приміщень квартиру № ***  у будинку № ***, 

по вул. ***, м. Покровськ, жилою площею *** м2, та закріпити її, як службове жиле 

приміщення, за комунальним підприємством «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги». 

Підстава: клопотання комунального підприємства «Центр первинної                     

медико-санітарної допомоги» від 09.10.2019 № 01-17/967 , статті 15, 118 Житлового кодексу 

Української РСР, пункти 3, 4 «Положення про порядок надання службових жилих 

приміщень і користування ними в Українській РСР», затвердженого Постановою Ради 

Міністрів Української РСР від 04.02.1988 № 37 

 

2.  Взяти на квартирний облік ***, зареєстрованого за адресою: м. Чистякове, вул. ***, 

буд.***, кв. ***  фактичне місце перебування: м. Покровськ, пров. ***, буд. ***, кв. ***, 

склад сім’ї – одна особа (він), у загальну чергу та включити до пільгового списку на 

першочергове одержання жилого приміщення  за місцем перебування, як внутрішньо 

переміщену особу з числа учасників бойових дій,  що потребує поліпшення житлових умов. 

В Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб перебуває з 

17.07.2018. 

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

приміщення за № 2428. 

Підстава: особиста заява ***, статті 34, 39, 45 Житлового кодексу  Української РСР, 

пункти 8, 13, 15, 18, 44 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, стаття 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального 

захисту». 

 



3. Змінити договір найму жилого приміщення на іншого члена сім’ї та переоформити 

особистий рахунок на підставі статей 61, 63, 64, 65, 103, 106 Житлового кодексу 

Української РСР з ***, основного наймача квартири, на онуку, *** , зареєстровану за 

адресою: м. Покровськ,  вул. Маршала Москаленко, буд.***, кв.*** жила площа *** м2, 

склад сім’ї – дві особи (вона і  неповнолітня донька), у зв’язку зі смертю бабусі***. 

 

 

 

 

 

В.п. міського голови             І. Сущенко 

 

 


