
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від _______________ №________ 

                               м. Покровськ 

 

Про надання житлових приміщень  

багатодітним сім’ям  

 

З метою забезпечення житлом багатодітних сімей на виконання розпорядження голови 

Донецької обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації № 703/5-21 від 08.07.2021 «Про затвердження Порядку надання та 

використання у 2021 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного 

значення, районів, об'єднаних територіальних громад області на придбання житла та 

надання матеріальної допомоги на придбання автомобілів для багатодітних сімей», 

враховуючи пропозицію громадської комісії з житлових питань № 1 від 11.01.2022, 

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. Надати впорядкований житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, 

розташований на земельній ділянці комунальної власності, загальною площею 146,2 м2, 

житловою площею 78,4 м2, розташований за адресою: м. Покровськ, вул. ***, буд.***; *** 

(облікова справа №2279) на склад сім’ї одинадцять осіб (вона, чоловік і дев’ять 

неповнолітніх дітей), яка перебуває на квартирному обліку у виконавчому комітеті міської 

ради у загальній черзі та в окремому списку на позачергове одержання жилого приміщення 

за місцем проживання з 20.02.2013, як сім’я, яка має п’ятьох і більше дітей, із зняттям з 

квартирного обліку у зв’язку з забезпеченням нормою жилої площі. 

Підстава: статті 46, 50, 58 Житлового кодексу Української РСР, пункти 46, 51, 54 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР 

і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 № 470.  

 2. Надати впорядковану чотирьох кімнатну квартиру загальною площею 63,9 м2, 

житловою площею 47,1 м2, розташований за адресою: м. Покровськ, м-н ***, буд.***,                

кв. *** (облікова справа №2261) на склад сім’ї шість осіб (вона і п’ять неповнолітніх дітей), 

яка перебуває на квартирному обліку у виконавчому комітеті міської ради у загальній черзі 

та в окремому списку на позачергове одержання жилого приміщення за місцем проживання 

з 16.04.2014, як сім’я, яка має п’ятьох і більше дітей, із зняттям з квартирного обліку у 

зв’язку з забезпеченням нормою жилої площі. 

Підстава: статті 46, 50, 58 Житлового кодексу Української РСР, пункти 46, 51, 54 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР 

і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 № 470.  

 

Міський голова        Р.Требушкін 


