
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

        
 

від _______________ №________ 
                               м. Покровськ 
 

Про внесення змін до складу комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам  

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 21.01.2021 №19 

 

У зв’язку з кадровими змінами, з метою впорядкування, розподілу та надання 

житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам з фонду  житла для тимчасового 

проживання, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 582 

«Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», 

згідно рішення Покровської міської ради від 16.09.2021 №436 «Про внесення змін до 

рішення виконкому міської ради від 18.12.2020 року №489 «Про розподіл обов’язків між 

керівними працівниками міської ради» (із змінами)», 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. Внести зміни до складу комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам  

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 21.01.2021 №19 «Про 

затвердження нового складу комісії з  обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам»,                

а саме: 

 1.1. Вивести зі складу комісії   

Федорова  

Сергія Володимировича   

 

Огієнко 

Тетяну Василівну 

 

1. 2. Ввести до складу комісії:  

Фролова  

Олега Володимировича 

заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, головою комісії 

Білецьку 

Тетяну Володимирівну 

головного спеціаліста відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих 

органів, членом комісії 

 

 

Міський голова        Р. Требушкін 

 

 

 



Пояснювальна записка до проекту 

рішення виконкому Покровської міської ради 

 

 

 

Про внесення змін до складу комісії з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та надання житлових приміщень 

для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам  

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 21.01.2021 №19 

     

 

       У зв’язку з кадровими змінами, з метою впорядкування, розподілу та надання 

житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам з фонду  житла для тимчасового 

проживання, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 582 

«Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», 

згідно рішення Покровської міської ради від 16.09.2021 №436 «Про внесення змін до 

рішення виконкому міської ради від 18.12.2020 року №489 «Про розподіл обов’язків між 

керівними працівниками міської ради» (із змінами)» виникла необхідність в зміні складу 

комісії. 

. 

 

 

 

 

Начальник житлово – комунального  

відділу Покровської міської ради                 Д. Візенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

виконавчого комітету Покровської міської ради 

 

Про внесення змін до складу комісії з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та надання житлових приміщень 

для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам  

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 21.01.2021 №19 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ Житлово – комунальний відділ Покровської міської ради  

 

Начальник житлово – комунального  

відділу Покровської міської ради                Д. Візенков 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

В.о. заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів  

міської ради                                                                    А. Жук 

 

Керуючий справами 

виконкому ради          А. Жук 

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів           В. Пишна 

          

Начальник відділу  з питань  

діловодства, контролю та роботи  

зі зверненнями громадян          Г. Борисова 

  

 


