
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                №___ 

м. Лиман 
 

Про вирішення житлових 

питань внутрішньо 

переміщених осіб 

 

Розглянувши протоколи засідання житлової комісії з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті  Лиманської міської ради 

від 27.12.2019 №1, від 03.01.2020 №2, відповідно до  постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.06.2019 №582 “Про затвердження Порядку формування фондів житла 

для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в 

тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове 

користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб”, Житлового кодексу Української РСР, керуючись ст.ст. 

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

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Прийняти на облік тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

виконавчого комітету Лиманської міської ради: 
1.1. Каминіну Яну Вікторівну, внутрішньо переміщену особу, малозабезпечену сім’ю, 

склад сім’ї 4 особи (заявник,бабуся, донька, донька), керуючись постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.06.2019 №582 “Про затвердження Порядку формування фондів 

житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання 

в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 

приживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове 

користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб” 
1.2. Собакар Сергія Павловича, внутрішньо переміщену особу, склад сім’ї 2 особи, 

(заявник, дружина), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 

№582 “Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове 

користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового приживання 

внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб”. 
1.3. Молчанова Олексія Петровича, внутрішньо переміщену особу, склад сім’ї 3 особи 

(заявник, дружина, син), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 



26.06.2019 №582 “Про затвердження Порядку формування фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в 

тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 

приживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове 

користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб” 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Драч Ю.А. 
 

 

 

 Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__________                                                                                         №_______                               

                                                                 м. Лиман 

  

Про вирішення житлових 

питань внутрішньо 

переміщених осіб 

 

 

 

 

УЗГОДЖЕНО : 

 

Перший заступник міського 

голови 

 Ю.А.Драч 

Відділ ЖКГ                                                                   Ю.С.Соляник 

Юридичний відділ  Я.І.Косик 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 Л.В.Івченко 

Загальний відділ  Л.О.Чумак 

Керуючий справами  Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



                                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                     міський голова 
                                                              ____________________П.Ф.Цимідан 
                                                      

ПРОТОКОЛ № 1 
 засідання житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті  Лиманської міської ради 
                                                27.12.2019 р. 

Засідання комісії проводив перший заступник міського голови Ю.А.Драч 
 

ПРИСУТНІ члени комісії: 
Драч Юрій Анатолійович                           - перший заступник міського голови, голова  
                                                                         комісії 
Муравльова Олена Миколаївна                 - заступник міського голови, заступник  
                                                                         голови комісії 
Гамаюнова Юлія Миколаївна                    - заступник міського голови, заступник           
                                                                         голови комісії 
Грецький Олександр Вячеславович          - провідний спеціаліст відділу житлово-      
                                                                         комунального господарства  виконавчого 
                                                                         комітету міської ради, секретар комісії  
 

Авдєєнко Надія Павлівна                           - начальник відділу економічного розвитку і                                                

                                                                        торгівлі виконавчого комітету міської ради    
 
Манцева Наталія Іванівна                           - начальник відділу обліку та звітності,       
                                                                         головний бухгалтер виконавчого комітету                

                                                                         міської ради 
Малишко Алла Валентинівна                     - голова громадської організаціїлюдей з  
                                                                         інвалідністю “Подолання” 
Пилипенко Тетяна Вікторівна                    - начальник фінансового управління  
                                                                         міської ради 
Сердюк Ірина Вікторівна                           - в.о. начальника відділу житлово- 
                                                                        комунального   господарства 
                                                                        виконавчого комітету міської  
                                                                        ради   
Шепілов Дмитро Олександрович              - директор КП “Лиманська СЄЗ” 
Шуляченко Ірина Олексіївна                     - начальник юридичного відділу                          
                                                                        виконавчого комітету міської ради 
Яцюк Олена Олексіївна                             - заступник начальника Управління                    
                                                                        соціального захисту  населення 
                                                                        Лиманської міської ради 

     Порядок  денний: 

СЛУХАЛИ: 
Драч Юрій Анатолійович 
Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №582 “Про 

затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового приживання внутрішньо переміщених осіб 

і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб” 



 
ВИРІШИЛИ: 
 

1.  Підготувати проект рішення на засідання виконавчого комітету Лиманської міської 

ради про прийняття на облік тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 
1.1. Каминіну Яну Вікторівну, внутрішньо переміщену особу, малозабезпечену сім’ю, 

склад сім’ї 4 особи, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 

№582 “Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове 

користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового приживання 

внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб” 
1.2. Собакар Сергія Павловича, внутрішньо переміщену особу, склад сім’ї 2 особи, 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №582 “Про 

затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового приживання внутрішньо переміщених осіб 

і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб”. 
 
 
Перший заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             Ю.А.Драч 
 

Головний спеціаліст відділу житлово-   
 комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   О.В.Грецький 



                                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                     міський голова 
                                                              ____________________П.Ф.Цимідан 
                                                      

ПРОТОКОЛ № 2 
 засідання житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті  Лиманської міської ради 
                                                03.01.2020 р. 

Засідання комісії проводив перший заступник міського голови Ю.А.Драч 
 

ПРИСУТНІ члени комісії: 
Драч Юрій Анатолійович                           - перший заступник міського голови, голова  
                                                                         комісії 
Муравльова Олена Миколаївна                 - заступник міського голови, заступник  
                                                                         голови комісії 
Гамаюнова Юлія Миколаївна                    - заступник міського голови, заступник           
                                                                         голови комісії 
Грецький Олександр Вячеславович          - провідний спеціаліст відділу житлово-      
                                                                         комунального господарства  виконавчого 
                                                                         комітету міської ради, секретар комісії  
 

Авдєєнко Надія Павлівна                           - начальник відділу економічного розвитку і                                                

                                                                        торгівлі виконавчого комітету міської ради    
 
Манцева Наталія Іванівна                           - начальник відділу обліку та звітності,       
                                                                         головний бухгалтер виконавчого комітету                

                                                                         міської ради 
Малишко Алла Валентинівна                     - голова громадської організації людей з  
                                                                         інвалідністю “Подолання” 
Пилипенко Тетяна Вікторівна                    - начальник фінансового управління  
                                                                         міської ради 
Шепілов Дмитро Олександрович              - директор КП “Лиманська СЄЗ” 
Шуляченко Ірина Олексіївна                     - начальник юридичного відділу                          
                                                                        виконавчого комітету міської ради 
Яцюк Олена Олексіївна                             - заступник начальника Управління                    
                                                                        соціального захисту  населення 
                                                                        Лиманської міської ради 

     Порядок  денний: 

СЛУХАЛИ: 
Драч Юрій Анатолійович 
Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №582 “Про 

затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового приживання внутрішньо переміщених осіб 

і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб” 
 
ВИРІШИЛИ: 
 



1.  Підготувати проект рішення на засідання виконавчого комітету Лиманської міської 

ради про прийняття на облік тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 
1.1. Молчанова Олексія Петровича, внутрішньо переміщену особу, склад сім’ї 3 особи 

(заявник, дружина, син), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 

26.06.2019 №582 “Про затвердження Порядку формування фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в 

тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 

приживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове 

користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб” 
 
 
Перший заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             Ю.А.Драч 
 

Головний спеціаліст відділу житлово-   
 комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   О.В.Грецький 


