
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

від 21.02.2020 № 7/74-11 
                    м. Покровськ 

 
 

Про зарахування до фонду житла для  

тимчасового проживання Покровської  

міської ради Донецької області трьох квартир  

 
 

 

З метою забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, реалізації 

державної політики з питань формування фонду житла для тимчасового проживання та 

забезпечення конституційного права на отримання житла, відповідно  до статей 132-1, 132-2 

Житлового кодексу Української РСР від 30.06.1983 №5464-Х (зі змінами та доповненнями), 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 № 422 «Про 

затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку 

надання і користування житловими приміщеннями  з фондів житла тимчасового 

проживання», постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 769 «Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції   з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу 

внаслідок збройного конфлікту на сході України» та на виконання рішення Покровської 

міської ради Донецької області від 20.12.2018 № 7/62-2 «Про Програму економічного і 

соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік»  (зі змінами та доповненнями), рішення 

Покровської міської ради Донецької області від 20.12.2018 № 7/62-1 «Про міський бюджет 

на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями), враховуючи придбання у комунальну власність 

територіальної громади м. Покровська житлових приміщень (квартир), керуючись статтями 

25, 26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 

№280/97 ВР, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Зарахувати до фонду житла для тимчасового проживання Покровської міської ради  

Донецької області впорядковані три квартири, придбані на вторинному ринку житла за 

кошти державного та місцевого бюджету у комунальну власність територіальної громади 

міста Покровська Донецької області, які розташовані за адресами: 

1.1. м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв. ***, загальною площею 29,9 м2, жилою 

площею 14,9 м2. 

1.2. м. Покровськ, м-н ***, буд.***, кв.***, загальною площею 42,0 м2, жилою площею 

26,5 м2. 

1.3. м. Покровськ, пр-т ***, буд. ***, кв. ***, загальною площею 44,6 м2, жилою 

площею 27,1 м2. 
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2. Житлово-комунальному відділу Покровської міської ради Донецької області                  

(Юзипович) передати на баланс комунальному підприємству «Покровський центр єдиного 

замовника Донецької області» (Наталуха) три квартири за адресами: 

м. Покровськ, вул. ***, буд.***, кв.***, 

м. Покровськ, м-н ***, буд.***, кв.*** 

м. Покровськ, пр-т ***, буд.***, кв.*** 

3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Луганського А.О. 

4. Контроль - на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, екології, охорони довкілля та благоустрою (Касьян)  та постійну 

комісію з питань правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова та 

депутатської етики (Неголюк). 

 

 

 

В.п. міський голова                      І.Сущенко 


