
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   
 

від 14.05.2020 № 245рг 
                  м.Покровськ 
 

 

Про  обстеження технічного стану   

житлового приміщення ( будинків, квартири) 

 
 

На підставі заяви Пекшевої Катерини Миколаївни, особи з числа дітей 

позбавлених батьківського піклування, про придбання житла у м. Маріуполь, 

враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 15.10.2017 № 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 № 616, керуючись статтями 42,59,73 Закону України від 21.05.1997 

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

 

 1. Комісії з питань обстеження технічного стану житлових приміщень 

(будинків, квартири), 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)  здійснити обстеження квартири, що знаходиться за адресою:  

м. Маріуполь, вул. Коцюбинського, 51/28.  

2. Покровському центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

«Милосердя» (Потапчук) надати автомобіль Форд Транзит державний номер                     

АН 1780 КІ для здійснення поїздки комісії з питань обстеження технічного стану 

житлових приміщень (будинків, квартири), 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   15.05.2020 за маршрутом м. Покровськ - м. Маріуполь,    

м. Маріуполь - м. Покровськ.    

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

начальника управління соціального захисту населення міської ради Донецької області 

(Бонзюх), контроль – на  заступника міського голови Луганського А. О. 

 

 

 

В. о. міського голови        А.Жук 

 

 

 

 



 

А Р К У Ш 

погодження до проекту розпорядження міського голови 
 

Про  обстеження технічного стану   

житлового приміщення ( будинків, квартири) 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ  управлінням  соціального захисту населення міської ради 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення     І. Бонзюх 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ 

 

Заступник міського голови      О. Олехнович 

 

 

Керуючий справами  

виконкому  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 

  

 

 

 

 

 

 

 

Г. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 


