
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
___21.11.2018__                                                                                      №_380__

м. Лиман

Про внесення змін до рішення

виконавчого  комітету  міської

ради  №236  від  18.07.2018

“Про  вирішення  житлових

питань”

 Розглянувши  протокол  засідання  громадської  житлової  комісії  при

виконавчому комітеті міської ради від  20.11.2018 №13, у зв’язку з виконанням

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),  Закону  України  “Про  забезпечення  організаційно-

правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених

батьківського  піклування”, 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”, а саме 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:

- виключити Каменюка Дмитра Сергійовича, 03.05.1998 року народження,

дитина - сирота

- включити Голь Данила Олександровича,  24.12.1998 року народження,

позбавлений батьківського піклування

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 

     Лиманської міської ради

              _21.11.2018_ № ___380___

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  ЛРП

2. Литвиненко Катерина

Вікторівна

07.05.1996 1 21.11.2012 м.Лиман вул.Оборони 96

0664616559 ЛРП

3

.

Корж Руслан Вікторович 10.12.1995 1 20.03.2013 м.Мар’їнка вул.Тельмана 60

0995142192

4. Протасовицький Сергій

Анатолійович

27.03.1997 1 15.05.2013  м.Лиман вул.Дубоноса 56

0665031997, 0667546583 ЛРП

5. Бондарєв Ігор Віталійович 16.08.1997 1 16.10.2013 м. Слов’янськ вул.Донська 18

ЛРП

0950868401

6.  Деревянко Вікторія

Володимирівна 

03.06.1997 1 19.03.2014 м.Маріуполь пер.Києвський

10а

0986752982 ЛРП

7. Дутов Сергій

Олександрович

01.01.1998 1 16.04.2014 м.Лиман вул. Запорізька 105

0505916241 ЛРП

8. Овчаренко Реґіна Юріївна 14.06.1998 1 22.05.2014 смт.Ярова вул.Партизанська

29 0994428320, 0502935735

ЛРП

9. Каменюк Олег Сергійович 03.05.1998 1 15.10.2014 м.Лиман вул.Головна 76/3

0668875014 

10. Сергєєва Кристина

Сергіївна

13.01.1998 1 15.10.2014 м.Краматорськ п.Ясна

Поляна вул.Якутська 2

0955608785

11. Чаус Оксана Юріївна 01.05.1998 1 17.12.2014 смт.Ямпіль вул.Партизанська

64 0994492982, 0509291121

12. Голь Данило

Олександрович

24.12.1998 1 17.06.2015 с.Олександрівка вул.Підлісна

21

0507014350

Начальник

відділу житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Лиманської міської ради К.В.Удовиченко

Керуючий справами                         Р.О.Малий            


