
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ
____21.03.2018__                                                                                            №___82__

м. Лиман

Про  вирішення  житлових

питань

Розглянувши  протокол  засідання  громадської  житлової  комісії  при

виконавчому комітеті міської ради від 14.03.2018 №3, керуючись Постановою 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

№470 (зі  змінами),  Постановою Ради Міністрів  Української  РСР “Про службові

жилі  приміщення”  від  04.02.1988  №37  (зі змінами), Закону  України  “Про

забезпечення  організаційно-правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та

дітей,  позбавлених  батьківського  піклування”  від  13.01.2005  №2342-IV  (зі

змінами), ст.ст. 32,34,36,39,40,45,46 Житлового кодексу Української РСР, та ст.ст.

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

комітет міської ради

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

1.1. Калюжного Сергія Юрійовича, дитину позбавлену батьківського піклування,

склад  сім'ї  1  особа  (заявник),  включивши  в  перелік  громадян,  які  потребують

поліпшення житлових умов та в перелік громадян, які мають право на позачергове

отримання житлової площі,  керуючись п.п.3 п.46 та абзацом 5 п.15 Постановою

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

1.2. Дріженко Костянтина Ігоровича, дитину позбавлену батьківського піклування,

склад  сім'ї  1  особа  (заявник),  включивши  в  перелік  громадян,  які  потребують

поліпшення житлових умов та в перелік громадян, які мають право на позачергове

отримання житлової площі,  керуючись п.п.3 п.46 та абзацом 5 п.15 Постановою

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

1.3.  Незнаєву  Оксану  Сергіївну,  багатодітну  сім'ю,  склад  сім'ї  7  осіб  (заявник,

донька,  донька,  син,  донька,донька,донька),  включивши  в  перелік  громадян,  які

потребують поліпшення житлових умов та в перелік громадян, які мають права на



першочергове  отримання житлової  площі,  керуючись п.п.1  п.26  та   п.п.11 п.44

Постановою 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

1.4. Бузун Ольгу Вікторівну, багатодітну сім'ю, склад сім'ї 6 осіб (заявник, чоловік,

син, син, донька, син), включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення

житлових умов та в перелік громадян, які мають права на першочергове отримання

житлової площі, керуючись п.п.1 п.26  та  п.п.11 п.44 Постановою 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

1.5. Бибко Аліну Олександрівну, позбавлену батьківського піклування, склад сім'ї 1

особа  (заявник),  включивши  в  перелік  громадян,  які  потребують  поліпшення

житлових умов та в перелік громадян, які мають право на позачергове отримання

житлової  площі,  керуючись  п.п.3  п.46  та  абзацом  5  п.15  Постановою  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

1.6.  Журавльову  Оксану  Олександрівну,  молодого  фахівця,  лікаря  кардіолога,

КЛПЗ  “Лиманська  центральна  районна  лікарня”,   склад  сім'ї  3  особи  (заявник,

чоловік,  донька),  включивши  в  перелік  громадян,  які  потребують  поліпшення

житлових умов та в перелік громадян, які мають право на позачергове отримання

житлової  площі,  керуючись  п.п.3  п.46  та  абзацом  5  п.15  Постановою  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

1.7. Ференц  Євгенія Михайловича,  позбавленого батьківського піклування, склад

сім'ї 1 особа (заявник), включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення

житлових умов та в перелік громадян, які мають право на позачергове отримання

житлової  площі,  керуючись  п.п.3  п.46  та  абзацом  5  п.15  Постановою  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

1.8. Ображей Сергія Сергійовича, сироту, склад сім'ї 1 особа (заявник), включивши

в  перелік  громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових  умов  та  в  перелік

громадян, які мають право на позачергове отримання житлової площі, керуючись

п.п.3  п.46  та  абзацом  5  п.15  Постановою  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. Внести зміни до облікових справ згідно заяв:

2.1. Васютіна Леоніда Георгійовича, який знаходиться на квартирному обліку при

виконавчому комітеті міської ради з 1987 року виключивши зі складу його сім'ї:

доньку Шепель Вікторію Леонідовну

онуку   Шепель Маргаріту Юріївну

онука   Шепель Артура Юрійовича



доньку Репело Євгенію Леонідовну

онука   Репело Ярослава Дмитровича,  склад сім'ї 2 особи

2.2.  Розумік  Людмили  Леонідівни,  яка  знаходиться  на  квартирному  обліку  при

виконавчому комітеті міської ради з 2011 року включивши до складу її сім'ї, сина

Розумік Даніїла Олександровича, склад сім'ї 2 особи (заявник, син)

3. Виключити з квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської

ради Васютіна Леоніда Георгійовича, згідно п.2 п.п.2.1 зазначеного рішення склад

сім'ї 2 особи, житлова площа складає 24,8 кв.м., згідно  п.26 п.п.1 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, а саме “поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для

надання іншого жилого приміщення”

4.Відповідно  до  заяви  про  відмову  від  службового  житла  визнати  Гнєзділову

Наталію  Олександрівну  такою,  що  втратила  право  на  користування  службовим

жилим приміщенням за адресою м.Лиман вул.Оборони, б.8а, кв.58.

5. Надати службові жилі приміщення :

5.1.Проскуріній  Катерині  Іванівні,  головному  спеціалісту  Криволуцького

старостинського  округу,  склад  сім'ї  3  особи (заявник,  чоловік,  син),  за  адресою

Лиманський район, с.Крива Лука, вул.Молодіжна, №12 загальна площа 73,3 кв.м.,

житлова площа 24,8 кв.м.

5.2.Бєляковій  Катерині  Анатоліївні,  лікарю анестезіологу,  КЛПЗ  “Лиманська

центральна  районна  лікарня”,  склад  сім'ї  3  особи  (заявник,  чоловік,  донька)

двокімнатну  квартиру  за  адресою  м.Лиман  вул.Оборони,  б.8а,  кв.58,  житловою

площею 28,2 кв.м.  

6. Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської

міської ради  (Удовиченко) згідно п.5 зазначеного рішення надати службові ордера

на  службові  жилі  приміщення  та  скласти  договора  найму службового  житла  за

зазначеними адресами.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  в.о. заступника міського

голови Муравльову О.М.

 

Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан


