
 

 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  19.08.2021  №__379__     
                               м. Покровськ 

 

 
 

 

Про затвердження складу комісії  

з питання придбання квартир  

для дітей-сиріт, дітей, позбавлених  

батьківського піклування та осіб 

з їх числа, які потребують поліпшення  

житлових умов  

 
 

 З метою врегулювання питання щодо придбання квартир для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які потребують поліпшення 

житлових умов, на виконання регіональної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт              

та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки», 

затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної         

військово-цивільного адміністрації від 06 квітня 2021 року № 299/5-21;  рішення міської 

ради від 16.06.2021 № 8/10-8 «Про затвердження  Програми «Забезпечення  житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на 2021-2023 роки»,  

керуючись статтями 30, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 №280/97 - ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами), виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити склад комісії з питання придбання квартир для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа (додаток 1).                                                  
.                                                                                                                       

2. Пункт 1  рішення виконкому від 21.06.2018 № 198 «Про затвердження складу 

комісії з питання придбання квартир для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов та положення про 

неї» та рішення виконкому від 18.06.2020 № 197 «Про внесення доповнень до складу комісії 

з питання придбання квартир для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженої рішенням 

виконавчого комітету від 21.06.2018 № 198», визнати таким, що втратив чинність. 

 

 

Міський голова        Р. Требушкін 
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Додаток 1 

до рішення виконкому 

від  19.08.2021  №__379__     

 
 

 

С К Л А Д 

комісії з питання придбання квартир  

для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа,  

які потребують поліпшення житлових умов 

 

Федоров  

Сергій Володимирович 

 

- заступник  міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради,  голова комісії 

Візенков  

Дмитро Валерійович 

- начальник житлово-комунального відділу міської 

ради, заступник голови комісії 

 

Тітова  

Ольга Валеріївна 

-    завідувач  сектору з обліку та розподілу житла 

житлово-комунального відділу міської ради,  

секретар комісії 

 

 

Члени комісії: 

 

 

Гергуленко Наталія 

Олександрівна 

 

- начальник служби у справах дітей міської ради  

 

  

Коломійцев  

Олег Анатолійович 

 

- головний спеціаліст відділу з питань безпеки та 

протидії корупції  

Куличенко  

Аліна Валеріївна 

-    провідного спеціаліста  відділу планування  доходів 

управління фінансово-економічної політики 

Департамента фінансово-економічної політики та 

управління активами міської ради 

 

Лисенко 

Тетяна Миколаївна 

-    директор Покровського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Донецької області 

 

Моденко Алла Юріївна 

 

- депутат міської ради, член депутатської постійної 

комісії                  з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою та інженерної 

інфраструктури міста (за згодою) 

 

Мухіна 

Наталія Вікторівна 

- головний спеціаліст відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей облдержадміністрації (за 

згодою) 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому міської ради     А. Жук  


