
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ
______________                                                                                            №______

м. Лиман

Про  вирішення  житлових

питань  соціального

квартирного обліку

Розглянувши протокол засідання оцінної комісії з визначення вартості майна та

розподілу соціального житла громадян, які бажають стати на соціальний квартирний

облік,  перебувають  на  такому  обліку  та  користуються  соціальним  житлом при

виконавчому  комітеті  міської  ради  від  09.01.2020  року  за  №1,  керуючись  Законом

України  від  12.01.2006  року  за  №  3334-IV  «Про  житловий  фонд  соціального

призначення», постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 «Деякі

питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», та

ст.ст.  30,  40  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  виконавчий

комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Прийняти на соціальний квартирний облік при виконавчому комітеті міської ради:

1.1.  Коняєва Руслана Володимировича,  склад сім'ї  1 особа (заявник),  включивши в

перелік  громадян,  на  отримання  жилої  площі  із  житлового  фонду  соціального

призначення та до позачергового переліку житлового фонду соціального призначення,

керуючись  п.2  “б”,“в”  ст.10,  ст.12  п.16  Закону  України  “Про  житловий  фонд

соціального призначення” від 12.01.2006 року за № 3334-IV

2. Відмовити в прийнятті на соціальний квартирний облік при виконавчого комітету

міської ради:

2.1. Собакар Сергію Павловичу, внутрішньо переміщеній особі, учаснику бойових дій,

склад сім’ї 2 особи (заявник, дружина), керуючись п.2 “б”,“в” ст.10, ст.12 п.16 Закону

України  “Про житловий  фонд соціального  призначення”  від  12.01.2006  року  за  №

3334-IV

2. 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  житлових

питань  соціального

квартирного обліку

УЗГОДЖЕНО :

Заступник міського голови
О.М.Муравльова

Відділ ЖКГ                                     Ю.С.Соляник

Юридичний відділ І.О.Шуляченко

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики

К.Б.Короткова

Загальний відділ Л.О.Чумак

Керуючий справами Р.О. Малий



ПРОТОКОЛ № 1

 засідання  оцінної комісії з визначення вартості майна та розподілу

соціального житла громадян, які бажають стати на соціальний квартирний

облік, перебувають на такому обліку та користуються соціальним житлом  при

виконавчому комітеті міської ради від 09.01.2020 року

Муравльова Олена Миколаївна                 - заступник міського голови,   голова   комісії

Грецький Олександр Вячеславович          -  головний спеціаліст відділу житлово- 

                                                                       комунального господарства,

                                                                       секретар комісії                                                 

   Члени   комісії:  

Голєв Сергій Іванович                                 - начальник служби у справах дітей

       

Ребрей Катерина Євгеніївна                       - заступник начальника відділу обліку та 

                              звітності міської ради

Сабініна Ірина Миколаївна                        - головний спеціаліст відділу економічного 

        розвитку та торгівлі виконавчого комітету

                                                                         міської ради

Сердюк Ірина Вікторівна                           - в.о.начальника відділу житлово-

       комунального господарства виконавчого 

       комітету міської ради

Шепілов Дмитро Олександрович             -  директор КП “Лиманська СЄЗ”

Яцюк Олена Олексіївна                             - заступник начальника Управління 

       соціального захисту населення 

Присутні

Роменська Валентина Миколаївна            - головний спеціаліст відділу економічного 

       розвитку та торгівлі виконавчого комітету

                                                                         міської ради 

Порядок  денний:

1. Прийняття на соціальний квартирний облік.

СЛУХАЛИ:

Муравльову Олену Миколаївну       

1. Прийняття на соціальний квартирний облік Собакар С.П., Коняєва Р.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Підготувати проект рішення на засідання виконавчого комітету Лиманської міської

ради  про  прийняття  на  соціальний  квартирний  облік  при  виконавчому  комітеті

Лиманської міської ради:

1.1.  Коняєва Руслана Володимировича, склад сім'ї  1 особа (заявник),  включивши в

перелік  громадян,  на  отримання  жилої  площі  із  житлового  фонду  соціального

призначення  та  до  позачергового  переліку  житлового  фонду  соціального



призначення, керуючись п.2 “б”,“в” ст.10, ст.12 п.16 Закону України “Про житловий

фонд соціального призначення” від 12.01.2006 року за № 3334-IV

2. Підготувати проект рішення на засідання виконавчого комітету Лиманської міської

ради  про  відмову  в  прийнятті  на  соціальний  квартирний  облік  при  виконавчому

комітеті Лиманської міської ради:

2.1. Собакар Сергію Павловичу, склад сім’ї 2 особи (заявник, дружина),  керуючись

п.2  “б”,“в”  ст.10,  ст.12  п.16  Закону  України  “Про  житловий  фонд  соціального

призначення” від 12.01.2006 року за № 3334-IV

3.  З метою проведення моніторинга стану облікових справ соціального квартирного

обліку службі у справах дітей (Голєв) надати повну інформацію про перебуваючих на

такому обліку згідно запиту.

Заступник міського голови,

голова комісії                         О.М.Муравльова

Головний спеціаліст відділу

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету міської ради,

секретар комісії                      О.В.Грецький


