
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ
__21.11.2018___                                                                                        №__379__

м. Лиман

Про затвердження  протоколу

конкурсної  комісії  по  роботі

щодо  придбання  житла

дітям-сиротам  та  дітям

позбавленим  батьківського

піклування, осіб з їх числа

Розглянувши  протокол  конкурсної  комісії  по  роботі  щодо

придбання житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування,

особам  з  їх  числа  від  16.11.2018  №  8 на  виконання  розпорядження  голови

облдержадміністрації,  керівника  військово-цивільної  адміністрації  від  02.03.2018

№290/5-18  “Про  затвердження  регіональної  програми  “Забезпечення  житлом

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на

2018-2020  роки”,  розпорядження  голови  облдержадміністрації,  керівника

військово-цивільної адміністрації від 13.04.2018 №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”, листа

Донецької обласної державної адміністрації від 16.07.2018 №01/16я/1384/0/2-18

“Про  придбання  у  2018  році  житла  дітям-сиротам  та  дітям,  позбавленим

батьківського піклування, та особам з їх числа”  та ст.ст. 30, 40 Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити протокол конкурсної комісії по роботі щодо придбання житла 

дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, особам з їх 

числа, а саме:

- протокол №8 від 16.11.2018 р. (додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Драч Ю.А.

Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан



 
ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                     міський голова

                                                              ____________________П.Ф.Цмідан

                                                     
ПРОТОКОЛ № 8

 засідання конкурсної комісії по роботі щодо придбання житла дітям-
сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

                                         16.11.2018

р.

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

ПРИСУТНІ члени комісії:

Драч Юрій Анатолійович                           - перший заступник міського голови, 

голова 

                                                                         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 

Голєв Сергій Іванович                                 - начальник служби у справах дітей 

міської 

                                                                         ради                                            

Кича Катерина Іванівна                              - головний спеціаліст відділу 

містобудування

                                                                        та архітектури виконавчого комітету 

                                                                         міської ради

Манцева Наталія Іванівна                           - начальник відділу обліку та звітності,

                                                                         головний бухгалтер виконавчого 

комітету                

                                                                         міської ради

Пилипенко Тетяна Вікторівна                    - начальник фінансового управління 

                                                                         міської ради

Удовиченко Катерина Вікторівна              - начальник відділу житлово-

комунального 

                                                                        господарства виконавчого комітету 

міської 

                                                                        ради  



Шуляченко Ірина Олексіївна                     - головний спеціаліст юридичного 

відділу        виконавчого комітету міської 

ради

Фоменко Катерина Григорівна                  - головний спеціаліст відділу опіки та    

        піклування служби у справах дітей 

        Донецької 

облдержадміністрації 

Порядок  денний:

СЛУХАЛИ:
Драч Юрій Анатолійович

Щодо виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-

цивільної адміністрації від 02.03.2018 №290/5-18 “Про затвердження регіональної

програми “Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування,  осіб  з  їх  числа  на  2018-2020  роки”,  розпорядження  голови

облдержадміністрації,  керівника  військово-цивільної  адміністрації  від

13.04.2018 №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”, виникла необхідність в придбанні

житла  (квартир)  для  дітей  —  сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського

піклування, осіб з їх числа на умовах участі на вторинному ринку здійснюється

на конкурсних засадах.

Станом на 16.11.2018 року надійшло 5 пропозицій:

Перша пропозиція Малишко Олени Анатоліївни, однокімнатна квартира

за адресою м.Лиман вул.  Привокзальна б.24 кв.  19,  загальна площа 30,7кв.м.

вартість  згідно незалежної  оцінки 316600 грн.  Конкурсна  пропозиція  складає

316600 грн. Надані документи відповідають зазначеному у оголошені переліку

документів для придбання житла.

Друга  пропозиція  Шпак  Наталія  Василівна,  однокімнатна  квартира  за

адресою м. Лиман вул. Пушкіна, б.2 А кв. 20, загальна площа 28,6 кв.м. вартість

згідно  незалежної  оцінки  279300грн.  Конкурсна  пропозиція  складає

290000,00грн.  Надані  документи  відповідають  зазначеному  у  оголошені

переліку документів для придбання житла.

Третя  пропозиція  Олійник  Олени  Юріївни,  однокімнатна  квартира  за

адресою м.Лиман вул.Комунальна б.13 кв.7, загальна площа 38,0 кв.м. вартість

згідно незалежної оцінки 345800 грн. Конкурсна пропозиція складає 340000 грн.

Надані документи відповідають зазначеному у оголошені переліку документів

для придбання житла.

Четверта  пропозиція  Білоусова  Вадима  Григоровича,  однокімнатна

квартира за адресою м.Лиман вул. Матросова, б.39 кв.22, загальна площа 32,7

кв.м.  вартість  згідно  незалежної  оцінки  309904  грн.  Конкурсна  пропозиція

складає 309904 грн. Надані документи відповідають зазначеному у оголошені

переліку документів для придбання житла.

П'ята пропозиція Дем’янов Ігор Миколайович, однокімнатна квартира за

адресою м.Лиман вул.Пушкіна,  б.5а кв.19,  загальна площа 30,3 кв.м. вартість

згідно незалежної оцінки 264700 грн. Конкурсна пропозиція складає 264700 грн.



Надані документи відповідають зазначеному у оголошені переліку документів

для придбання житла. 

ВИРІШИЛИ:
Після  комісійного  огляду  однокімнатної  квартири  за  адресою  м.Лиман  вул.

Привокзальна  б.24  кв.  19  комісія  методом  обговорювання  та  голосування

прийняла  рішення  рекомендувати  підготувати  проект  рішення  Лиманської

міської ради про придбання квартири у громадянки Малишко О.А. за адресою

м. Лиман вул. Привокзальна, б.24 кв. 19 та пропонувати Лиманській міській раді

його розглянути.

“за” - 11

“проти” - 0

“утримались” - 0

Після  комісійного  огляду  однокімнатної  квартири  за  адресою  м.Лиман  вул.

Пушкіна, б.2 А кв. 20 комісія методом обговорювання та голосування прийняла

рішення  рекомендувати  підготувати  проект  рішення  Лиманської  міської  ради

про придбання квартири у громадянки Шпак Н.В. за адресою  м. Лиман вул.

Пушкіна, б.2а кв. 20 та пропонувати Лиманській міській раді його розглянути.

“за” - 11

“проти” - 0

“утримались” - 0

Після  комісійного  огляду  однокімнатної  квартири  за  адресою  м.Лиман  вул.

Комунальна, б.13 кв. 7 комісія методом обговорювання та голосування прийняла

рішення  рекомендувати  підготувати  проект  рішення  Лиманської  міської  ради

про придбання квартири у громадянки Олійник О.Ю. за адресою  м. Лиман вул.

Комунальна, б.13 кв. 7 та пропонувати Лиманській міській раді його розглянути.

“за” - 11

“проти” - 0

“утримались” - 0

Після  комісійного  огляду  однокімнатної  квартири  за  адресою  м.Лиман  вул.

Матросова, б.39 кв. 22 комісія методом обговорювання та голосування прийняла

рішення  рекомендувати  підготувати  проект  рішення  Лиманської  міської  ради

про придбання квартири у громадянина Білоусова В.Г. за адресою  м. Лиман вул.

Матросова, б.39 кв. 22 та пропонувати Лиманській міській раді його розглянути.

“за” - 11

“проти” - 0

“утримались” - 0

Після  комісійного  огляду  однокімнатної  квартири  за  адресою  м.Лиман  вул.

Пушкіна, б.5 А кв. 19 комісія методом обговорювання та голосування прийняла

рішення  рекомендувати  підготувати  проект  рішення  Лиманської  міської  ради

про придбання квартири у громадянина Дем’янова І.М.  за адресою  м. Лиман

вул.  Пушкіна,  б.5а  кв.  19 та  пропонувати  Лиманській  міській  раді  його

розглянути.

“за” - 11

“проти” - 0

“утримались” - 0

Підготувати проект рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради про

затвердження даного протоколу та пропонувати членам виконкому Лиманської

міської ради його розглянути.



Заслухавши  начальника  служби  у  справах  дітей  міської  ради Голєва  С.І.

стосовно  придбання  житла  за  рахунок  субвенції  згідно  постанови  Кабінету

Міністрів  України від  15.11.2017  року  № 877 «Про затвердження порядку та

умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на проектні,  будівельно-ремонтні  роботи, придбання житла та приміщень для

розвитку  сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,  та

забезпечення житлом дітей сиріт, осіб з їх числа» (зі змінами) та необхідності

поновлення  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.

ДОРУЧИТИ

1. Службі у справах дітей міської ради (Голєв) надати листа до відділу житлово-

комунального  господарства  виконавчого  комітету  Лиманської  міської  ради  з

обгрунтуванням та зазначенням осіб для зняття 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.  Строк

виконання 19.11.2018 року 

2.Відділу  житлово-комунального  господарства  (Удовиченко)  виконавчого

комітету Лиманської міської ради

2.1.Внести зміни до 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, рішення виконавчого комітету міської

ради  №236  від  18.07.2018  “Про  вирішення  житлових  питань”  у  зв’язку  з

включення  осіб  до  переліку   дітей  -  сиріт  котрим  за  рахунок  державного

бюджету згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року №

877  «Про  затвердження  порядку  та  умов  надання  у  2018  році  субвенції  з

державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно-ремонтні

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей сиріт, осіб з

їх числа» (зі змінами) надається житло.

2.2.  Підготувати  лист  на  засідання  постійної  комісії  з  питань

планування,фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної

та  регуляторної  політики  щодо  виділення  коштів  на  проведення  поточного

ремонту  квартир  за  адресами  м.Лиман  вул.Пушкіна,  б.  2а  кв.20,  м.Лиман

вул.Пушкіна б. 5а кв.19

Драч Юрій Анатолійович - перший заступник міського голови, голова  

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 



Голєв Сергій Іванович - начальник служби у справах дітей міської 

  ради

Кича Катерина Іванівна   головний  спеціаліст  відділу  містобудування

та  архітектури  виконавчого  комітету  міської

ради

Манцева Наталія 

Іванівна

- начальник відділу обліку та звітності,

головний бухгалтер виконавчого комітету        

міської ради

Пилипенко Тетяна 

Вікторівна  

начальник фінансового управління 

міської ради

Удовиченко Катерина 

Вікторівна 

- начальник відділу житлово-комунального

господарства виконавчого комітету міської

ради                                                                    

Шуляченко Ірина 

Олексіївна

- начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради

Фоменко Катерина 

Григорівна    

-  головний спеціаліст відділу опіки та     

піклування служби у справах дітей  Донецької

облдержадміністрації


