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Про житлові питання та 
пропозиції громадської комісії  
з житлових питань від 03.11.2016  
 
 

Розглянувши заяви громадян із житлових питань та додані матеріали,                   
враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань (протокол № 12                           
від 03.11.2016), керуючись статтями 30, 59, 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти на квартирний облік за місцем проживання Т***, 1999 р.н., склад                  
сім’ї - одна особа (він), у загальну чергу і включити до окремого списку на позачергове 
одержання жилого приміщення, як дитину, позбавлену батьківського піклування, який 
потребує поліпшення житлових умов.  

Підстава: особиста заява Т***, клопотання служби у справах дітей Покровської 
міської ради Донецької області від 06.10.2016 № 430; Закон України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 
«Питання діяльності органів піки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,  
Житловий кодекс Української РСР; Правила 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 11.12.84 № 470. 

2. Затвердити спільне рішення адміністрації і профспілкового комітету виробничого 
структурного підрозділу «Донбаський центр механізації колійних робіт» публічного 
акціонерного товариства «Українська залізниця» (до перейменування «Донецький центр 
механізації колійних робіт ім. В.І. Білого) (витяг з протоколу № 3 від 30.09.2016) щодо 
взяття на квартирний облік за місцем роботи К*** . 
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Підстава: лист «Донбаського центру механізації колійних робіт» від 20.10.2016                   

№ 1535, пункт 21 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 11.12.84 № 470. 

3. Змінити договір найму жилого приміщення на іншого члена сім’ї та переоформити 
особистий рахунок на підставі статей 61, 63, 64, 65, 103, 106 Житлового кодексу 
Української РСР: 

3.1. з І***, основного наймача квартири, на сина дружини, Ж***, зареєстрованого: 
м.Покровськ, ***, склад сім’ї – одна особа (він), у зв’язку зі смертю вітчима, І*** і зняттям 
його з реєстрації. 

3.2. з Д***, основного наймача квартири, на доньку, А***, зареєстровану: 
м.Покровськ, ***, склад сім’ї – одна особа (вона), у зв’язку зі смертю матері, Д*** і зняттям 
її з реєстрації.  

 
 

Міський голова                    Р.В. Требушкін  

 

 

 


