
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ   

 
 

від _16.04.2020_ №___141_ 

            м. Покровськ 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.10.2018 року № 364 «Про 

створення комісії з розгляду заяв щодо виплати грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та деяких категорій осіб, 

які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей в 

новій редакції»  

 

У зв’язку з кадровими змінами, на виконання постанов Кабінету Міністрів 

України від 28.03.2018  № 214 «Про забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 

брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» та від 

18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», керуючись 

статтями 34, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет 

 

Внести зміни до складу комісії з розгляду заяв щодо виплати грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та 

деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а 

також членів їх сімей, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 26.10.2018  

№ 364, а саме: 

- вивести зі складу комісії Омельченко Тетяну Олександрівну 

- ввести до складу комісії Тітову Ольгу Валеріївну, інспектора сектору 

управління майном житлово-комунального відділу міської ради. 

 

 

 

В.п.міського голови        І.Сущенко 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

виконкому Покровської  міської ради 

 

 

 

Про внесення змін до складу комісії з розгляду заяв щодо виплати грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та 

деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а 

також членів їх сімей, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 26.10.2018 

року № 364  

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ управлінням соціального захисту населення міської ради 

       

 

Начальник управління        І.Бонзюх  

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови      О. Олехнович 

 

Керуючий справами  

виконкому міської  ради       А.Жук 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів      І.Телесова 

 

Начальник відділу з питань діловодства, 

контролю та роботи зі зверненнями 

громадян міської ради       Г. Борисова 

 

 

 

  


