
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   
 

від 24.12.2019 № 689рг 
                                    м.Покровськ 
 

 

 
 

Про затвердження складу комісії з питань обстеження технічного стану житлових 

приміщень (будинків, квартир), що придбаваються за рахунок субвенції з державного 

бюджету для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 

їх числа 

 
 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 

року № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа», в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.06.2019 р. № 616, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 №280/97- ВР «Про місцеве самоврядування» в Україні»,   

 

 

1. Затвердити склад комісії з питань обстеження технічного стану житлових 

приміщень (будинків, квартир), що придбаваються за рахунок субвенції з державного 

бюджету для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 

їх числа (додаток 1). 

2. Комісії здійснювати обстеження технічного стану житлових приміщень 

(будинків, квартир), що придбаваються за рахунок субвенції з державного бюджету 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 

їх числа, та надавати інформацію з висновком до Управління соціального захисту 

населення Покровської міської ради Донецької області про технічний стан, наявність 

комунікацій, придатність для проживання у ньому дітей, за формою згідно додатку 2. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

начальника управління соціального захисту населення Покровської міської ради 

Донецької області Бонзюх І.П., контроль – на заступника міського голови    

Луганського А.О. 

 

 
 

В.п. міського голови           І. Сущенко 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови  

від 24.12.2019 № 689рг 

 

 

СКЛАД 

комісії з питань обстеження технічного стану житлових приміщень (будинків, 

квартир), що придбаваються за рахунок субвенції з державного бюджету для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

 

Луганський 

Андрій Олександрович 

 

заступник міського голови, голова комісії 

Юзипович 

Олена Володимирівна 

 

начальник житлово-комунального відділу міської 

ради , заступник голови комісії 

Сталовєрова 

Ольга Олександрівна 

 

заступник директора ПП «Керуюча компанія 

«Комфорт», секретар комісії 

Члени комісії:  

Гордієнко  

Дмитро Володимирович  

 

директор КП «Покровськтепломережа» 

 

Диндимарченко 

Юлія Олександрівна 

 

директор КП «Покровський центр єдиного 

замовника Донецької області» 

 

Ларіна  

Вікторія Вікторівна 

заступник начальника управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Лисенко 

Тетяна Миколаївна 

директор Покровського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Донецької області 

Топало 

Ольга Олексіївна 

 

головний спеціаліст відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин міської ради 

Супрунович 

Ірина Василівна 

депутат міської ради, член постійної депутатської 

комісії з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, екології, 

охорони довкілля та благоустрою (за згодою)  

Хижняк  

Володимир Олексійович 

 

директор КП «Покровськводоканал» 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради       А. Жук 
 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського 

голови  
від 24.12.2019 № 689рг 

 

АКТ 

обстеження технічного стану житлового приміщення 

(будинку, квартири) 

 

         від ____ __________ 20__ р.                                          № _______ 

 

Комісією, що утворена відповідно до _____________________________ 
                                                                                 (назва розпорядчого акта, 

         _________________________________________________________________ 
 найменування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування,  

         _________________________________________________________, у складі:                              
                                                    номер, дата) 

голова комісії  

         _________________________________________________________________ 
                                         (найменування посади, прізвище та ініціали) 

члени комісії:  

         _________________________________________________________________ 
                                 (найменування посади, прізвище та ініціали) 

         _________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________, 

обстежено           

_________________________________________________________________ 
                               (житлове приміщення, будинок, квартиру) 

за адресою: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

з метою визначення технічного стану житлового приміщення (будинку, 

квартири) у присутності власника або особи, що в ньому проживає, _________  

_________________________________________________________________ 
                                   (прізвище, ім’я, по батькові) 

_________________________________________________________________. 

Житлове приміщення (будинок, квартира) належить особі на праві власності/праві 

користування на підставі _____________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
                  (найменування документа на право власності/право користування) 

 



Житло розміщене на _____ поверсі _______ поверхового будинку, складається з 

_________ кімнат: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

На день обстеження житлового приміщення (будинку, квартири) комісія 

встановила:   

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

Висновок за результатами обстеження: ________________________________ 

_________________________________________________________________ 
                           (придатне або непридатне для проживання) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

Члени комісії: 

_______________       ______________________ 
(підпис)                              (прізвище та ініціали) 

_______________       ______________________ 
                                                        (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

_______________       ______________________ 
                                                        (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

_______________       ______________________ 
                                                        (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

_______________       ______________________ 
                                                        (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А Р К У Ш 

погодження до  проекту розпорядження  міського голови  

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

Про затвердження складу комісії з питань обстеження технічного стану житлових 

приміщень (будинків, квартир), що придбаваються за рахунок субвенції з державного 

бюджету для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 

їх числа 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ  Управлінням  соціального захисту населення міської ради 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення      І. Бонзюх 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ 

 

 

Заступник міського голови       А. Луганський 

             

Керуючий справами  

виконкому  міської ради       А. Жук 

 

В.о. начальника юридичного відділу 

міської ради         Т. Білецька 

 

Начальник відділу з питань  

діловодства, контролю та роботи  

зі  зверненнями  громадян 

  

 

 

Г. Борисова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


