
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ
_____________                                                                                      №______

м. Лиман

Про  вирішення  житлових

питань

Розглянувши  протокол  засідання  громадської  житлової  комісії  при

виконавчому комітеті  міської ради від 04.09.2018 №9,  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),  ст.ст. 32,34,36,39,40,45,46 Житловим кодексом

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.Кочеткова  Євгена  Геннадійовича,  учасника  бойових  дій,  внутрішньо

переміщену особу, працівника Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій

області,  склад  сім'ї  3  особи  (заявник,  дружина,  син),  включивши  в  перелік

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

мають  право  на  першочергове  отримання  житлової  площі.  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  п.13  п.п.8.  “внутрішньо  переміщені  особи  з  числа

учасників бойових дій відповідно  до  пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та

особи з  інвалідністю  внаслідок   війни,   визначені  в  пунктах  11-14  частини

другої   статті  7,  та  члени їх  сімей,  а  також члени сімей  загиблих,  визначені

абзацами  четвертим  - восьмим, шістнадцятим - двадцять другим  пункту  1

статті  10 Закону України "Про статус ветеранів  війни, гарантії їх соціального

захисту"

1.2. Супрун Сергія Вікторовича, учасника бойових дій, внутрішньо переміщену

особу,  працівника  Слов’янського  відділу  поліції  ГУНП  в  Донецькій  області,

склад сім’ї 6 осіб (заявник, дружина, донька, син, син, донька),  включивши в

перелік  громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових  умов  та  в  перелік

громадян, які мають право на першочергове отримання житлової площі. 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  п.13  п.п.8.  “внутрішньо  переміщені  особи  з  числа



учасників бойових дій відповідно  до  пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та

особи з  інвалідністю  внаслідок   війни,   визначені  в  пунктах  11-14  частини

другої   статті  7,  та  члени їх  сімей,  а  також члени сімей  загиблих,  визначені

абзацами  четвертим  - восьмим, шістнадцятим - двадцять другим  пункту  1

статті  10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту"

2.Внести зміни до облікових справ згідно заяв:

2.1  Пономаренко Алли Павлівни,  яка знаходиться на квартирному обліку при

виконавчому комітеті міської ради з 2005 року включивши до складу її сім'ї:

        доньку Пономаренко Маргариту Олегівну

склад сім'ї 4 особи

2.2 Сорокіна Романа Геннадійовича, яка знаходиться на квартирному обліку при

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

        доньку Сорокіну Дар’ю Романівну

склад сім'ї 3 особи

3. Вивести з облікової справи Бочарової Лариси Іванівни, Бочарова Володимира

Олександровича, згідно наданої заяви, до окремої облікової справи присвоївши

номер загальної черги “449 а”.

       У зв’язку з тим що Бочаров Володимир Олександрович отримав статус

учасника  бойових  дій  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  п.44  п.п.4.

включити до переліку громадян, які мають право на першочергове отримання

житлової площі присвоївши номер “110а”

4.  Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника  міського

голови Муравльову О.М.

    Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан


