ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№___332____

____17.10.2018__

м. Лиман
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради
№236
від
18.07.2018
“Про
вирішення житлових питань”
В зв'язку з допущенням технічної помилки в п.8 рішення виконавчого комітету
міської ради №236 від 18.07.2018 “Про вирішення житлових питань”, керуючись
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної
адміністрації від 13.04.2018 року за №485/5-18 “Про затвердження Порядку надання
та використання у 2018 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів,
об’єднаних територіальних громад для придбання на вторинному ринку
впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа”, рішенням виконавчого
комітету Лиманської міської ради від 20.06.2018 року №212 “Про затвердження
положення про придбання житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського
піклування, осіб з їх числа”, Законом України “Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування” від 13.01.2005 №2342-IV (зі змінами), листа Донецької
облдержадміністрації від 16.07.2018 року за №01/16я/1384/0/2-18 “Про придбання у
2018 році житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та
особам з їх числа”, керуючись ст.30, 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни в п.8 рішення виконавчого комітету міської ради №236 від
18.07.2018 “Про вирішення житлових питань” в зв'язку з допущенням технічної помилки,
а саме виключити з переліку дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
та осіб з їх числа котрі знаходяться на квартирному обліку та яким планується придбання
житла у 2018 році:
- Лященко Юлію Романівну, 12.05.1995 року народження, позбавлена
батьківського піклування
- Доценко Миколу Володимировича, 22.05.1995 року народження, сирота
2. Перелік дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх
числа котрі знаходяться на квартирному обліку та яким планується придбання житла у
2018 р. викласти в новій редакції (додається)
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Драча Ю.А.
Міський голова
П.Ф. Цимідан

Додаток
до рішення виконавчого комітету
__17.10.2018__ № ___332____
ПЕРЕЛІК
дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа котрі
знаходяться на квартирному обліку та яким планується придбання житла у 2018 р.
№

П.І.Б.

Рік
народження

Склад
сім'ї

Дата
реєстрації

Місце реєстрації

1

Авєріна Катерина
Олександрівна

23.01.1997

2

25.04.2012

м.Маріїнка вул.З.Гай б.1
0957234739 ПБП

2

Литвиненко Катерина
Вікторівна

07.05.1996

1

21.11.2012

м.Лиман вул.Оборони 96
0664616559 ПБП

3

Корж Руслан Вікторович

10.12.1995

1

20.03.2013

м.Мар’їнка вул.Тельмана 60
0995142192 ПБП

4

Протасовицький Сергій
Анатолійович

27.03.1997

1

15.05.2013

м.Лиман вул.Дубоноса 56
0665031997, 0667546583 ПБП

5

Бондарєв Ігор Віталійович

16.08.1997

1

16.10.2013

м. Слов’янськ вул.Донська 18
ПБП
0950868401

6

Деревянко Вікторія
Володимирівна

03.06.1997

1

19.03.2014

м.Маріуполь пер.Києвський
10а
0986752982 ЛПБП

7

Дутов Сергій
Олександрович

01.01.1998

1

16.04.2014

м.Лиман вул. Запорізька 105
0505916241 ПБП

8

Овчаренко Реґіна Юріївна

14.06.1998

1

22.05.2014

смт.Ярова вул.Партизанська
29 0994428320, 0502935735
ПБП

9

Каменюк Дмитро
Сергійович

03.05.1998

1

15.10.2014

Лиман вул. 50 років Жовтня
76\3 0996215275
сирота

10

Каменюк Олег Сергійович

03.05.1998

1

15.10.2014

Лиман вул. 50 років Жовтня
76\3
0668875014 сирота

11

Сергєєва Кристина
Сергіївна

13.01.1998

1

15.10.2014

с.Дробишеве, вул.Соборна 26
ПБП

12

Чаус Оксана Юріївна

01.05.1998

1

17.12.2014

м.Слов'янськ, вул.Батюка 17
кім.409 (гуртожиток) ПБП

Начальник
відділу житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Лиманської міської ради

К.В.Удовиченко

Керуючий справами

Р.О.Малий

