УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16.06.2022 № 141
м. Покровськ
Про житлові питання та пропозиції
громадської комісії з житлових
питань від 10.06.2022
Розглянувши заяви громадян із житлових питань та додані матеріали, враховуючи
пропозиції громадської комісії з житлових питань (протокол № 3 від 10.06.2022), 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. Взяти на квартирний облік
1.1. ***, зареєстровану за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, буд.***, кв.***, склад
сім’ї – три особи (вона і двоє неповнолітніх дітей) у загальну чергу та включити до пільгового
списку на першочергове одержання жилого приміщення,
як одиноку мати, що
потребує поліпшення житлових умов.
Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого
приміщення, за № 2490.
Підстава: 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.
1.2. ***р.н., зареєстровану за адресою м. Покровськ, пров. Деповський, буд. ***, склад
сім’ї – чотири особи (вона, повнолітній син і двоє неповнолітніх дітей) у загальну чергу та
включити до пільгового списку на першочергове одержання жилого приміщення, як учасника
бойових дій, що потребує поліпшення житлових умов.
Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого
приміщення, за № 2491.
Підстава: 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. Запоріжжя, вул. Стефанова, буд.***, кв.***,
фактичне місце перебування: м. Покровськ, м-н Шахтарський, 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 21.10.2019.
Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого
приміщення, за № 2428/5915.
Підстава: особиста заява ***, лист районної адміністрації Запорізької міської ради по
Дніпровському району, статті 34, 39, 45 Житлового кодексу Української РСР, пункти 8, 13, 15,
18, 31, 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».
2. Впорядкувати облікову справу №394 ***, включити до складу її сім’ї на одержання
жилого приміщення за місцем проживання неповнолітню доньку ***, вважати склад її сім’ї на
одержання житлового приміщення за місцем проживання у виконкомі міської ради п’ять осіб
(вона і четверо неповнолітніх дітей).
Підстава: особиста заява ***копія свідоцтва про народження, пункт 25 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.
3. Зняти з квартирного обліку і виключити зі списку на першочергове одержання
жилого приміщення ***року народження, який перебуває у загальній черзі та у пільговому
списку (пільга: внутрішньо переміщена особа з числа учасників бойових дій, яка потребує
поліпшення житлових умов) на одержання жилого приміщення за місцем перебування при
виконкомі міської ради з 20.09.2018 (облікова справа № 2391), склад сім’ї – чотири особи
(він, дружина і двоє неповнолітніх дітей), у зв’язку з забезпеченням нормою жилої площі.
Впорядкована трикімнатна квартира за адресою: м. Харків, вул. Пастера Луї, буд.***,
кв.***, загальною площею 64,2 м2, житловою площею 44м2, придбана у січні 2022 року на ім’я
*** за рахунок грошової компенсації на отримання житлового приміщення згідно Постанови
Кабінету Міністрів України вд18.04.2018 № 282 « Про забезпечення житлом внутрішньо
переміщених осіб, як захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»
Підстава: договір купівлі-продажу квартири від 26.01.2022, зареєстрований у реєстрі за
№***; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 26.01.2022, статті 40 Житлового кодексу Української РСР; пункту 26 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.

В.о.міського голови

Наталія ІВАНЬО

Пояснювальна записка до проекту
рішення виконкому Покровської міської ради
Про житлові питання та пропозиції
громадської комісії з житлових
питань від 10.06.2022

З метою своєчасного виконання посадових завдань і обов’язків відповідно до чинного
законодавства щодо забезпечення реалізації прав громадян із житлових питань, на засіданні
громадської комісії з житлових питань (протокол № 3 від 10.06.2022) було розглянуто 3 заяви
від громадян про взяття осіб, які потребують поліпшення житлових умов на квартирний облік;
1 заява про впорядкування облікової справи щодо включення до складу сім’ї на одержання
жилого приміщення за місцем проживання неповнолітньої доньки; лист УТСЗН №01-05/0243
від 02.02.2022 та доданий пакет документів «Про необхідність зняття з обліку Цибермана
О.В.» у зв’язку з забезпечення нормами житлової плащі. Всі питання і заяви громадян із
житлових питань та додані матеріали розглянуто, згідно з чинним законодавством.
Даним проектом рішення пропонується затвердити житлові питання та пропозиції
громадської комісії з житлових питань від 10.06.2022

Начальник житлово – комунального
відділу Покровської міської ради

Д. Візенков

