
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

від 20.12.2018 № 7/62-5 
                    м. Покровськ 

 

 
Про придбання впорядкованої  

однокімнатної квартири 

 

 

 

 З метою забезпечення впорядкованим житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на виконання рішення Покровської міської ради 

від 02.10.2017 № 7/41-5 «Про міську Програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» (зі змінами                  

та доповненнями), рішення Покровської міської ради Донецької області від 12.12.2017                 

№ 7/47-1 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська                            

на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями), рішення Покровської міської ради Донецької 

області від 12.12.2017 № 7/47-2 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами та 

доповненнями), на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 

«Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 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,   

та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» (зі змінами та доповненнями),                      

на виконання листа Донецької обласної державної адміністрації від 02.05.2018                             

№ 06/16я/848/0/2-18 щодо придбання житла дітям-сиротам, особам з їх числа у 2018 році   

за рахунок державної субвенції, на підставі протоколу засідання комісії 

облдержадміністрації щодо прийняття рішень з визначення напрямів та об’єктів,                              

на які у 2018 році буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

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

дітей-сиріт, осіб з їх числа від 07.12.2018 № 11, враховуючи пропозицію громадської комісії 
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з житлових питань при виконкомі міської ради (протокол № 12 від 12.12.2018), керуючись 

статтями 26, 59, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Придбати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

однокімнатну квартиру за адресою: м. Покровськ, м-н Лазурний буд. ***, кв.***, загальною 

площею 31,9 м
2
, житловою 19,4 м

2
, вартістю 369000 грн., 00 коп., на ім’я ***, *** року 

народження (паспорт ***, реєстраційний номер облікової картки платників податків                    

з Державного реєстру фізичних осіб -***). 

2. Уповноважити начальника житлово-комунального відділу Покровської міської ради 

(Юзипович О.В.) укласти та підписати договір купівлі-продажу квартири за адресою:                       

м. Покровськ, м-н Лазурний буд.***, кв.***. 

3. Покровській міській раді  в особі житлово-комунального відділу Покровської 

міської ради Донецької області (Юзипович О.В.) як розпоряднику коштів здійснити 

перерахування коштів у сумі 369 000 (триста шістдесят дев’ять  тисяч) гривень, 00 коп.                

на рахунок продавця.  

4. Після оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: м. Покровськ,              

м-н Лазурний буд.***, кв.***, накласти заборону на відчуження квартири за вказаною 

адресою протягом 10 років. 

5.  Координацію за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гордієнко Д.В. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, екології, охорони довкілля                 

та благоустрою (Касьян) та постійну комісію з питань правового захисту населення, 

законності, правопорядку, свободи слова та депутатської етики (Неголюк). 

 

 

 

Міський голова                     Р.В. Требушкин 

 


