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Про житлові питання та пропозиції
громадської комісії з житлових
питань від 02.11.2021
Розглянувши заяви громадян із житлових питань та додані матеріали, враховуючи
пропозиції громадської комісії з житлових питань (протокол № 11 від 02.11.2021),
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. Взяти на квартирний облік
1.1. ***, зареєстрованого в м. Покровськ, вул. Гірника, буд.***, склад сім’ї – одна
особа (він) у загальну чергу і включити до окремого списку на позачергове одержання
жилого приміщення як дитину, позбавлену батьківського піклування, що потребує
поліпшення житлових умов.
Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого
приміщення, за № 2474.
Підстава: заява неповнолітнього ***, статті 32, 39, 46 Житлового кодексу
Української РСР; пункти 18, 46, 47 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 11.12.1984 № 470.
1.2. ***, зареєстрованого за адресою: м. Покровськ, пр-т Шахтобудівельників,
буд.***, кв.***, фактичне місце перебування: м. Покровськ, пр-т Шахтобудівельників,
буд.***, кв.***, склад сім’ї – дві особи (він і неповнолітня донька), у загальну чергу та
включити до пільгового списку на першочергове одержання жилого приміщення за місцем
перебування, як внутрішньо переміщену особу з числа учасників бойових дій, що потребує
поліпшення житлових умов. В Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо
переміщених осіб перебуває з 17.08.2020.
Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого
приміщення, за № 2475.
Підстава: особиста заява ***, статті 34, 39, 45 Житлового кодексу Української РСР,
пункти 8, 13, 15, 18, 44 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 11.12.1984 №
470, стаття 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту».

1.3. ***, зареєстрованого за адресою: м. Макіївка, м-р Калінінський, буд.***, кв.***,
фактичне місце перебування: м. Покровськ, пр-т Шахтобудівельників, буд.***, кв.***,
склад сім’ї – одна особа (він), у загальну чергу та включити до пільгового списку на
першочергове одержання жилого приміщення за місцем перебування, як внутрішньо
переміщену особу з числа учасників бойових дій, що потребує поліпшення житлових умов.
В Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб перебуває з
15.01.2017.
Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого
приміщення, за № 2476.
Підстава: особиста заява ***, статті 34, 39, 45 Житлового кодексу Української РСР,
пункти 8, 13, 15, 18, 44 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 11.12.1984 № 470, стаття 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».

Міський голова

Р. Требушкін

Пояснювальна записка до проекту
рішення виконкому Покровської міської ради
Про житлові питання та пропозиції
громадської комісії з житлових
питань від 04.10.2021

З метою своєчасного виконання посадових завдань і обов’язків відповідно до
чинного законодавства щодо забезпечення реалізації прав громадян із житлових питань. Всі
питання і заяви громадян із житлових питань та додані матеріали розглянуто на засіданні
громадської комісії з житлових питань (протокол № 10 від 04.10.2021), згідно з чинним
законодавством.
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