
ПРОЕКТ 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від                                №  
м. Краматорськ      
 
 
Про взяття на облік  внутрішньо пере- 
міщених осіб, які потребують надання 
житлового приміщення з фонду житла 
для тимчасового проживання, зняття з 
обліку та надання житлових приміщень  
з фонду житла для  тимчасового  про-   
живання внутрішньо переміщених осіб 
 
             

Розглянувши заяви громадян та пропозиції житлової комісії з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщеним особам, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 

№ 582 «Про затвердження Порядку формування фондів для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», 

рішенням виконкому Краматорської міської ради від 19.08.2020 року № 668 «Про утворення 

житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання  житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам», рішенням виконкому 

Краматорської міської ради від 06.01.2021 № 3 «Про створення фонду для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Взяти на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлових 

приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам та 

перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб 

за місцем фактичного проживання/перебування в межах території обслуговування 

виконавчого комітету Краматорської міської ради: 
 

ОСОБА 1 *** за № 1В/22; 
ОСОБА 2 *** за № 2В/22; 
ОСОБА 2 *** за № 3В/22; 
 
2. Відмовити у взятті на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання 

житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання ОСОБІ 1 *** із сім’єю 3 

чол. (він, 2 сини) згідно з пунктом 20 «Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» 
 

3. Зняти з обліку внутрішньо переміщених осіб згідно поданих заяв: 



 2 
 
ОСОБА 1 *** № 42В/21; 
ОСОБА 2 *** № 70В/21; 
ОСОБА 3 *** № 74В/21. 
 
4. Продовжити строк проживання у житловому приміщенні для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщеним: 
 
ОСОБІ 1 *** із сім’єю 4 чол. терміном на один рік за адресою: м. Краматорськ, ***; 
ОСОБІ 2 *** із сім’єю 2 чол. терміном на один рік за адресою: м. Краматорськ, ***; 
ОСОБІ 3 *** із сім’єю 2 чол. терміном на один рік за адресою: м. Краматорськ, ***; 
ОСОБІ 3 *** із сім’єю 2 чол. терміном на один рік за адресою: м. Краматорськ, ***. 
 
5. Надати житлові приміщення з фонду житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб громадянам, які перебувають на обліку внутрішньо 

переміщених осіб, що потребують надання житлових приміщень з фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб: 
 

ОСОБА 1 *** - кімнатну квартиру жилою площею *** кв.м по вул***; 
ОСОБА 2 ***  - кімнатну квартиру жилою площею *** кв.м по вул***; 
ОСОБА 3 ***  - кімнатну квартиру жилою площею *** кв.м по вул***; 
ОСОБА 4 ***  - кімнатну квартиру жилою площею *** кв.м по вул***; 
 
6. Управлінню житлово-комунального господарства підготувати спеціальні ордери на 

вищезазначені житлові приміщення. 
 
7. КП «Міст»  та КП «Служба єдиного замовника» заключити договори користування 

з громадянами на вищезазначені житлові приміщення.  
 

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

відповідно до розподілу повноважень. 
 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр ГОНЧАРЕНКО 


