ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№___

_______________
м. Лиман
Про вирішення житлових
питань

Розглянувши протоколи засідань громадської житлової комісії при виконавчому
комітеті міської ради від 03.09.2019 №10, лист служби у справах дітей Лиманської
міської ради від 27.08.2019 №01-19/842, відповідно до Постанови Ради Міністрів
Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від
11.12.1984 №470 “Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” (зі
змінами), Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
ст.ст. 32,34,36,39,40,45,46 Житлового кодексу Української РСР, керуючись ст.ст. 30, 40
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради:
1.1. Россоху Євгена Володимировича, позбавленого батьківського піклування, склад
сім’ї — 1 особа (заявник), керуючись абзацом п.п.2 п.26 Постанови Ради Міністрів
Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок “Про
затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і
надання їм жилих приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470
2. Надати житло:
2.1. Однокімнатну квартиру за адресою м.Лиман вул.К.Гасієва, б.17 кв.80, загальна
площа 35,6 кв.м., житлова площа 18,2 кв.м. Дворцовій Ярославі Сергіївні, склад сім'ї 1
особа (заявник), яка знаходиться на квартирному обліку з 2016 року зі зняттям з
квартирного обліку
2.2. Однокімнатну квартиру за адресою м.Лиман вул.К.Гасієва, б.12 кв.13, загальна
площа 35,1 кв.м., житлова площа 18,6 кв.м. Квашук Ірині Юріївні, склад сім'ї 1 особа
(заявник), яка знаходиться на квартирному обліку з 2015 року зі зняттям з квартирного
обліку
3.Відділу житлово-комунального господарства (Сердюк) виконавчого комітету
Лиманської міської ради надати житлові ордера згідно п.2 зазначеного рішення
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Муравльову О.М.
Міський голова

П.Ф.Цимідан

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№_______

__________
м. Лиман

Про вирішення
питань

житлових

УЗГОДЖЕНО :
Заступник міського голови

О.М.Муравльова

Відділ ЖКГ

І.В.Сердюк

Юридичний відділ

І.О.Шуляченко

Відділ організаційної роботи та

Л.В.Івченко

внутрішньої політики
Загальний відділ

О.В.Донцова

Керуючий справами

Р.О. Малий

ПРОТОКОЛ № 10
засідання громадської житлової комісії при виконавчому комітеті міської
ради від 03.09.2019 року
Муравльова Олена Миколаївна

- заступник міського голови,
голова комісії

Грецький Олександр Вячеславович

- головний спеціаліст відділу житловокомунального господарства виконавчого
комітету міської ради, секретар комісії

Члени комісії:
Голєв Сергій Іванович

Ребрей Катерина Євгенівна

- начальник служби у справах дітей міської

ради
- заступник начальника відділу обліку та
звітності, заступник головного бухгалтера
виконавчого комітету міської ради

Роменська Валентина Миколаївна

- головний спеціаліст відділу економічного
розвитку та торгівлі виконавчого комітету
міської ради

Шепілов Дмитро Олександрович

- директор КП “Лиманський СЄЗ”

Шуляченко Ірина Олексіївна

- начальник юридичного відділу міської ради

ПРИСУТНІ:
Гамаюнова Юлія Сергіївна

- заступник міського голови

Дворцова Ярослава Сергіївна
Квашук Ірина Юріївна

- надання житла
- надання житла
Порядок денний:

1. Зняття з квартирного обліку
2. Вирішення питання про надання житлових приміщень
СЛУХАЛИ:
Муравльову Олену Миколаївну
1.Розгляд листа служби у справах дітей міської ради (Голєв) щодо зняття з
квартирного обліку Россохи Є.В.
2.Надання житла
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Підготувати проект рішення на засідання виконавчого комітету Лиманської міської
ради про прийняття на квартирний облік при виконавчому комітету Лиманської
міської ради:
1. Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради:
1.1. Россоху Євгена Володимировича, позбавленого батьківського піклування, склад
сім’ї — 1 особа (заявник), керуючись п.п.2 п.26 Постанови Ради Міністрів Української
РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок “Про затвердження
Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм
жилих приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470

2. Методом жеребкування житлових приміщень придбаних за регіональною
програмою
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, дітей позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки затвердженої
розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації від 02.03.2018
№290/5-18 було визначено власників житла
2.1. Однокімнатної квартири за адресою м.Лиман вул.К.Гасієва, б.17 кв.80, загальна
площа 35,6 кв.м., житлова площа 18,2 кв.м. Дворцова Ярослава Сергіївна, склад сім'ї 1
особа (заявник), яка знаходиться на квартирному обліку з 2016 року зі зняттям з
квартирного обліку
2.2. Однокімнатної квартири за адресою м.Лиман вул.К.Гасієва, б.12 кв.13, загальна
площа 35,1 кв.м., житлова площа 18,6 кв.м. Квашук Ірина Юріївна, склад сім'ї 1 особа
(заявник), яка знаходиться на квартирному обліку з 2016 року зі зняттям з квартирного
обліку

Заступник міського голови,
голова комісії

О.М.Муравльова

Головний спеціаліст відділу житловокомунального господарства
виконавчого комітету Лиманської
міської ради,секретар комісії

О.В.Грецький

