
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 20.12.2018  № 7/62-6 
                    м. Покровськ 

 

 
Про зарахування до житлового фонду  

Покровської міської ради Донецької 

області трьох однокімнатних квартир  

 

 

 

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

батьківського піклування, та осіб з їх числа, на умовах співфінансування з обласного                      

та місцевого бюджетів (50/50), 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), 

житлово-комунальним відділом Покровської міської ради Донецької області                                      

у грудні 2018 року придбано у комунальну власність територіальної громади                              

міста Покровська Донецької області три однокімнатні квартири в місті Покровську                       

за адресами: вул. Степана Бовкуна (до перейменування вул. Правди), буд.***, кв.***;                         

м-н Южний, буд.***, кв.***; вул. Центральна (до перейменування вул. Свердлова),                 

буд.***, кв.***, відповідно до договорів купівлі-продажу квартир, посвідчених приватним 

нотаріусом Покровського міського нотаріального округу Донецької області                                     
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і зареєстрованими у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 279, № 277, 

№ 278; керуючись статтями 26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування                  

в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Зарахувати до житлового фонду Покровської міської ради Донецької області                  

три однокімнатні квартири, придбані житлово-комунальним відділом Покровської міської 

ради Донецької області на вторинному ринку житла на умовах співфінансування                               

з обласного та місцевого бюджетів (50/50) у комунальну власність територіальної громади 

міста Покровська Донецької області, які розташовані за адресами: 

1.1. м. Покровськ, вул. Степана Бовкуна (до перейменування вул. Правди),                        

буд.***, кв.***; загальною площею 33,2 м
2
, жилою площею 17,5 м

2
. 

1.2. м. Покровськ, м-н Южний, буд.***, кв.***, загальною площею 29,1 м
2
, жилою  

площею 14,6 м
2
. 

1.3. м. Покровськ, вул. Центральна (до перейменування вул. Свердлова),                             

буд.***, кв.*** загальною площею 30,00 м
2
, жилою  площею 14,4 м

2
. 

2. Житлово-комунальному відділу Покровської міської ради Донецької області 

(Юзипович) передати три однокімнатні квартири в місті Покровську за адресами: 

вул.Степана Бовкуна (до перейменування вул. Правди), буд.***, кв.***; м-н Южний,                     

буд.***, кв.***; вул. Центральна (до перейменування вул. Свердлова), буд.***, кв.***                       

на баланс комунальному підприємству «Покровський центр єдиного замовника Донецької 

області» (Диндимарченко). 

3. Громадській комісії з житлових питань при виконкомі міської ради (Гордієнко) 

підготувати пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо розподілу та надання 

вищевказаних квартир,  згідно з чинним законодавством.  

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гордієнко Д.В.  

5. 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. Требушкін 


