
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від _______________ №________ 

                               м. Покровськ 

 

Про внесення змін 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 19.08.2021 № 379  

 

У зв’язку з кадровими змінами, 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», 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 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 19.08.2021 № 379  

 «Про затвердження нового складу комісії з питання придбання квартир для дітей-сиріт, 

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

житлових умов»,  а саме:  

1.1. Вивести зі складу комісії   

Федорова  

Сергія Володимировича   

 

 

Коломійцева  

Олега Анатолійовича 

 

 

1. 2. Ввести до складу комісії:  

Фролова  

Олега Володимировича 

заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, головою комісії 

Пишну  

Вікторію Григорівну 

 начальника відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів, 

членом комісії 

 

 

Міський голова                        Р. Требушкін 



 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

виконавчого комітету Покровської міської ради 

 

Про внесення змін 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 19.08.2021 № 379  

 

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 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка до проекту 

рішення виконкому Покровської міської ради 

 

 

 

Про внесення змін 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 19.08.2021 № 379  

 

У зв’язку з кадровими змінами, 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», 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 

 

 

 

 


