
 
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

  

від   22.09.2022            Покровськ    № 208 

 
 

Про житлові питання та пропозиції  

громадської комісії з житлових  

питань від 08.09.2022 

 

Розглянувши заяви громадян із житлових питань та додані матеріали, 

враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань (протокол № 5 від 

08.09.2022), 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 ***, 15.06.1990 р.н., зареєстровану в м. 

Покровськ, пров. *** склад сім’ї – одна особа (вона) у загальну чергу та включити до 

пільгового списку на позашочергове одержання жилого приміщення, як члена  сімей  

загиблого  (померлого)  Захисника України,  що потребує поліпшення житлових умов. 

Записати до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого 

приміщення, за № 2422. 

Підстава: заява *** статті 34, 39, 46 Житлового кодексу  Української РСР, 

пункти 8, 13, 15, 18, 46 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. Змінити договір найму жилого приміщення на іншого члена сім’ї та 

переоформити особистий рахунок на підставі статей 61, 63, 64, 65, 103, 106 Житлового 

кодексу   Української РСР та заяв громадян: 

 2.1. З ***, основного наймача квартири, на дружину, ***, зареєстровану: м. 

Покровськ, пр-т ***, жила площа 33,5 м
2
, склад сім’ї – одна особа (вона), у зв’язку зі 

смертю чоловіка *** (копія свідоцтва про смерть серія ІІ-НО №***від 04.07.2022) та 

зняттям його з реєстраційного обліку 29.06.2022. 

 2.2. З ***, основного наймача квартири, на доньку, ***, зареєстровану: м. 

Покровськ, пр-т ***, склад сім’ї – 6 осіб (вона, донька, син, невістка і двоє 

неповнолітніх онуків)  у зв’язку зі смертю матері *** (копія свідоцтва про смерть серія 

І-НО №088048 від 14.03.2006) та зняттям її з реєстраційного обліку 13.04.2006, за 

взаємної згодою з сином *** донькою ***., невісткою *** 

  

 

В.о. міського голови       Наталія ІВАНЬО 

 

 

 


