
ПРОЄКТ  
 
 

                      КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА    РАДА 
 
                       Р І Ш Е Н Н Я  

 
від                                  №        

м. Краматорськ      

Про придбання квартир у комунальну   
власність Краматорської 

територіальної громади за кошти 

державного та міського бюджетів на 

умовах співфінансування для 

забезпечення тимчасовим житлом 

внутрішньо переміщених осіб 

 
Для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо-переміщених осіб, відповідно до 

Постанови Кабінету міністрів України від 04.10.2017 № 769 «Про затвердження Порядку та 

умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту 

на сході України», Програми економічного і соціального розвитку м. Краматорська на 2021 
рік та розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 425-р «Про розподіл у 

2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на 

сході України», керуючись Порядком придбання у комунальну власність Краматорської 

територіальної громади  об’єктів нерухомого майна за кошти міського бюджету, кошти з 

інших рівнів бюджетів, затвердженим рішенням Краматорської міської ради від 23.06.2021                        
№ 10/VІII-574 та протоколом засідання комісії з питань придбання об’єктів нерухомого 

майна за кошти міського бюджету, кошти з інших рівнів бюджетів від                  №     , 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального 

господарства, приватизації та комунальної власності, керуючись статтями 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А:  

 
  1. Придбати у комунальну власність Краматорської територіальної громади за кошти 

державного та міського бюджетів на умовах співфінансування для забезпечення тимчасовим 

житлом внутрішньо переміщених осіб наступні квартири: 
  -   кімнатну квартиру, розташовану за адресою: м. Краматорськ,       за          гривень; 
  -   кімнатну квартиру, розташовану за адресою: м. Краматорськ,       за          гривень; 
  -   кімнатну квартиру, розташовану за адресою: м. Краматорськ,       за          гривень; 
 

2. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів управління житлово-
комунального господарства Краматорської міської ради (Літвіненко).  

 
3. Управлінню житлово-комунального господарства Краматорської міської ради 

(Літвіненко) укласти договори купівлі-продажу квартир, зазначених в п.1 даного рішення з їх 

власниками. 
 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом повноважень та постійну комісію з питань житлово-комунального 

господарства, приватизації та комунальної власності. 
 
 
 
Міський голова О.В. Гончаренко 


