
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від _23.05.2019 _№ __172__ 
                               м. Покровськ 

 

Про взяття на соціальний квартирний  

облік дитини-сироти та надання їй  

жилого приміщення з житлового  

фонду соціального призначення 

 

 

Розглянувши заяву громадянки про взяття на соціальний квартирний облік та додані 

документи, враховуючи пропозиції уповноваженої оцінної комісії з визначення вартості 

майна громадян, які бажають стати на соціальний квартирний облік, перебувають на такому 

обліку та користуються соціальним житлом (протокол № 2 від 14.05.2019), пропозиції 

наглядової ради у сфері розподілу соціального житла у місті Покровську Донецької області 

(протокол № 3 від 14.05.2019), рішення міської ради від 31.08.2018 № 7/58-17 «Про 

створення та формування житлового фонду соціального призначення у місті Покровську 

Донецької області» (зі змінами та доповненнями), керуючись статтями 30, 59, 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради   

ВИРІШИВ: 

1.  Взяти на соціальний квартирний облік у загальну чергу та включити                               

до пільгового списку на  позачергове отримання квартир із житлового фонду соціального 

призначення ***, 1997 р.н., як дитину-сироту, зареєстровану за адресою: м. Покровськ,             

вул. ***, буд.***, склад сім’ї - одна особа (вона).                       

Записати до книги обліку громадян, що перебувають у черзі на отримання соціального  

житла, за № 3. 

Підстава: особиста заява ***, статті 9, 10, 11, 13 Закону України «Про житловий фонд 

соціального призначення» від 12.10.2006 № 3334-ІV, стаття 33 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», пункти 1, 2, 9 Постанови Кабінету Міністрів 

України від 23.07.2008 № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий 

фонд соціального призначення». 

2. Надати впорядковану однокімнатну квартиру, розташовану за адресою:                            

м. Покровськ, м-н ***, буд.***, кв.***, з житлового фонду соціального призначення                 

для проживання строком на 1 (один) рік  з подальшим укладанням договору найму на житло 

з житлового фонду соціального призначення ***, як дитині-сироті, на склад сім’ї – одна 

особа (вона). 

3. Уповноважити приватне підприємство «Керуюча Компанія «Комфорт» (Федоров)  

на укладання окремого договору найму житлового приміщення з житлового фонду 

соціального призначення в місті Покровську Донецької області строком на 1 (один) рік                

за вищевказаною адресою. 

 

Міський голова            Р. Требушкін 


