
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ
____16.05.2018                                                                                           №___156___

м. Лиман

Про  вирішення  житлових

питань

Розглянувши  протокол  засідання  громадської  житлової  комісії  при

виконавчому комітеті міської ради від 04.05.2018 №5, 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),  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.  Бондарєва  Ігоря  Віталійовича, 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 абзацом 5 п.15 та п.п.3 п.46 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.  Діброва  Дмитра  Сергійовича,  учасника  бойових  дій,  працівник  служби

воєнізованої  охорони  ПАТ  “Укрзалізниця”,   склад  сім'ї  1  особа  (заявник),

включивши в перелік громадян які  потребують поліпшення житлових умов та в

перелік громадян,  які  мають право на першочергове отримання житлової  площі.

Згідно наданих матеріалів за адресою реєстрації та проживання заявника проживає

та  зареєстровано  5  осіб,  житлова  площа  будинку  складає  26,4  кв.м.,  згідно

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 та у зв'язку з незабезпеченням мінімальною житловою площею

визначеною п.2 п.п.2.1. “Постанови виконавчого комітету Донецької обласної ради

народних  депутатів  і  президіума  обласної  ради  профсоюзів  від  09.01.1985  року

№5” мінімальна житлова площа для прийняття на облік громадян, які потребують

поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень, складає 6 кв.м. і менше

1.3.Єнь Бориса Олександровича, учасника бойових дій, військовослужбовця, склад

сім'ї 2 особи (заявник, дружина), включивши в перелік громадян які потребують



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

першочергове  отримання  житлової  площі.  Згідно наданих матеріалів  за  адресою

реєстрації  та проживання заявника  проживає  та  зареєстровано 3  особи, житлова

площа будинку складає 14 кв.м., згідно 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  та  у  зв'язку  з

незабезпеченням  мінімальною  житловою  площею  визначеною  п.2  п.п.2.1.

“Постанови виконавчого комітету Донецької  обласної ради народних депутатів і

президіума обласної ради профсоюзів від 09.01.1985 року №5” мінімальна житлова

площа  для  прийняття  на  облік  громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових

умов і надання їм жилих приміщень, складає 6 кв.м. і менше

1.4. Лимаренко Артема Андрійовича, 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 абзацом 5 п.15 та п.п.3 п.46 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 облікової справи згідно заяви:

2.1.  Ракітянської  Ганни Вікторівни,  яка знаходиться  на квартирному  обліку  при

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

        - доньку Наливайко Карину Олександрівну

        - доньку Ракітянську Діану Олександрівну

        - доньку Ракітянську Кіру Олександрівну

склад сім'ї 4 особи 

3.Виключити з квартирного обліку міської ради згідно наданої заяви:

       - Савченко Любов Миколаївни 

4. Виключити з квартирного обліку при виконавчому комітеті міської ради згідно

п.26  п.п.4  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 “засудження до позбавлення

волі на строк понад шість місяців, заслання або вислання” наступних осіб:

     - Отройцева Віктора Миколайовича

     - Соколовського Вадима Олександровича

     - Сорокіна Олександра Олексійовича

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

Муравльову О.М.

 

Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан



 


