
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
від _16.12.2021_ №__584_ 

                               м. Покровськ 
 
 

 

Про надання службового 

жилого приміщення 

 

 

Розглянувши листи Комунального некомерційного підприємства «Покровська 

клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької області від 

25.11.2021 №01.1-17/3957 щодо заселення службової квартири в місті Покровську  за 

адресою: м-н Южний, буд. ***, кв.*** та додані матеріали, враховуючи пропозиції 

громадської комісії з житлових питань (протокол № 12 від 29.11.2019), 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 наказ в.о. генерального директора Комунального некомерційного 

підприємства «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської 

ради Донецької області від 29.11.2021 № 01.1-03/507 та список щодо надання службового 

жилого приміщення працівнику Комунального некомерційного підприємства «Покровська 

клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької області, 

лікарю-хірургу хірургічного відділення, ***, впорядкованої однокімнатної квартири, за 

адресою: м. Покровськ,  м-н Южний, буд.***, кв.***, загальною площею 29,5 м
2 

, на склад 

сім’ї дві особи (він і дружина ***). 

Підстава: пункти 8, 10, 11, 12, 16 «Положення про порядок надання службових 

жилих приміщень і користування ними в Українській РСР», затвердженого постановою 

Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 № 37. 

 

 

Міський голова                    Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснювальна записка до проекту 

рішення виконкому Покровської міської ради 

 

Про надання службового 

жилого приміщення 

 

 

Розглянувши листи Комунального некомерційного підприємства «Покровська 

клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької області від 

25.11.2021 №01.1-17/3957 щодо заселення службової квартири в місті Покровську  за 

адресою: м-н Южний, буд. 2, кв.60  та додані матеріали, з метою своєчасного виконання 

посадових завдань і обов’язків відповідно до чинного законодавства щодо забезпечення 

реалізації прав громадян із житлових питань, розглянуто на засіданні громадської комісії з 

житлових питань (протокол № 12 від 29.11.2021), згідно з чинним законодавством.  

Питання щодо надання службового житлового приміщення розглянуто згідно з 

Житловим Кодексом Української РСР і Положенням про порядок надання службових 

жилих приміщень і користування ними, які затверджені постановою Ради міністрів УРСР 

від 04.02.88 № 37. Пропонується затвердити даний проект рішення. 

 

 

 

 

Начальник житлово – комунального  

відділу Покровської міської ради                 Д. Візенков 

 

 


