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Про впорядкування облікової  

справи та надання службового 

жилого приміщення 
 

 

 

Розглянувши заяву *** про впорядкування облікової справи, лист Комунального 

некомерційного підприємства «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» 

Покровської міської ради Донецької області. від 13.07.2020 № 01-17/1683,                    щодо 

надання службового жилого приміщення, додані матеріали, враховуючи пропозиції 

громадської комісії з житлових питань (протокол № 7 від 14.07.2020), керуючись статтями 

30, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 №280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Включити до складу сім’ї ***, яка перебуває  у загальній черзі  на одержання 

жилого приміщення  за місцем проживання при виконкомі міської ради, з 19.01.2017 

(облікова справа № 2366), чоловіка *** та доньку *** і вважати її склад сім’ї на одержання 

жилого приміщення – три особи (вона, чоловік і неповнолітня донька). 

 Одночасно включити до пільговому списку на позачергове одержання житлового 

приміщення як молодого спеціаліста 

Підстава: особиста заява ***., пункти 18, 25, 46  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. 

2. Затвердити наказ в.о. генерального директора  Комунального некомерційного 

підприємства «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської 

ради Донецької області Пилипець В. від 13.07.2020 № 01-05/238 і наданий список щодо 

надання службового жилого приміщення лікарю-педіатру-неонатологу відділення сумісного 

перебування матері та дитини Перинатального центру ІІ рівня  ***, впорядкованої 

двокімнатної квартири, розташованої за адресою: м. Покровськ,  м-н ***, буд. № *** ,               

кв. № ***, жилою площею  *** м2, склад сім’ї – три особи (вона, чоловік та неповнолітня 

донька),  зі зняттям  з квартирного обліку. 

Підстава: пункти 10, 11, 12, 16 «Положення про порядок надання службових           

жилих приміщень і користування ними в Українській РСР», затвердженого постановою 

Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 № 37. 
 

 

В.п. міського голови             О. Требушкін 


