
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ
___21.11.2018                                                                                        №___386____

м. Лиман

Про схвалення проекту рішення “Про

придбання  та  прийняття  до

комунальної  власності  Лиманської

об’єднаної  територіальної  громади

однокімнатної  квартири за  адресою:

Донецька область, місто Лиман,  вул.

І.Лейка  буд  18  кв  30 для  дітей  —

сиріт  та  дітей  позбавлених

батьківського піклування, особам з їх

числа”

Розглянувши проект рішення міської ради  “Про придбання та прийняття до

комунальної  власності  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади

однокімнатної квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман,  вул. І.Лейка

буд 18  кв  30 для  дітей  — сиріт  та  дітей  позбавлених батьківського  піклування,

особам з їх числа”, керуючись ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в

Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проект рішення про придбання та прийняття до комунальної власності

Лиманської ОТГ у громадянина  Матвійчука Костянтина Петровича  однокімнатну

квартиру №30 будинок  №18 вул.  І.  Лейка м.Лиман Донецької  області  за  175000

гривень (сто сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) для дітей — сиріт та дітей

позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого  заступника

міського голови Драч Ю.А.

Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
_______________                                                                                          №________                

м. Лиман

Про  схвалення  проекту  рішення

“Про  придбання  та  прийняття  до

комунальної власності Лиманської

об’єднаної територіальної громади

однокімнатної  квартири  за

адресою: Донецька область,  місто

Лиман,  вул.  І.Лейка  буд  18  кв  30

для  дітей  —  сиріт  та  дітей

позбавлених  батьківського

піклування, особам з їх числа”

 

УЗГОДЖЕНО :
Перший заступник міського голови                                            Ю.А. Драч

  Заступник міського голови                   О.М.Муравльова

Відділ ЖКГ К.В.Удовиченко

Юридичний відділ І.О. Шуляченко

 Організаційний відділ К.Б.Короткова

Загальний відділ О.В.Донцова

Керуючий справами Р.О. Малий



ПРОЕКТ

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

________________                                                                        №______

м. Лиман

Про  придбання  та  прийняття  до

комунальної  власності  Лиманської

об'єднаної  територіальної  громади

однокімнатної квартири  за адресою:

Донецька  область,  місто  Лиман,

вул. І.Лейка, будинок №18 квартира

№30  для  дітей  —  сиріт  та  дітей

позбавлених  батьківського

піклування, особам з їх числа

З метою забезпечення житлових прав та соціального захисту дітей-сиріт , дітей,

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, керуючись Законами України

“Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального

захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування”,  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”  з

урахуванням протоколу від 30.10.2018 № 7 засідання конкурсної комісії по роботі

щодо  придбання  житла  дітям-сиротам  та  дітям  позбавлених  батьківського

піклування,  особам  з  їх  числа,  створеною  рішенням  виконавчого  комітету

Лиманської міської ради від 20.06.2018 №212, керуючись ст. 26,  60  Закону України

"Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Придбати  у  комунальну  власність  Лиманської  об'єднаної  територіальної

громади у Матвійчука Костянтина Петровича, однокімнатну квартиру, розташовану

за адресою :  Донецька область,  м.Лиман,  вулиця І.Лейка,  будинок №18 квартира

№30 за 175000 гривень (сто сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок)

2.Уповноважити  виконавчий  комітет  Лиманської  міської  ради,  від  імені  та

інтересів  Лиманської  міської  ради  придбати  у  комунальну  власність  Лиманської



об'єднаної  територіальної  громади  у  Матвійчука  Костянтина  Петровича

однокімнатну  квартиру,  розташовану  за  адресою  :  Донецька  область,  м.Лиман,

вулиця І.Лейка,  будинок №18 квартира №30 за 310000,00 гривень (триста десять

тисяч гривень 00 копійок).

3. Юридичному відділу виконавчого комітету міської ради (Шуляченко):

3.1. ужити заходів з оформлення документів, пов'язаних з придбанням

зазначеної квартири, відповідно до вимог чинного законодавства України;

3.2.  подати  документи  на  реєстрацію  придбаного  нерухомого  майна

відповідно до чинного законодавства України.

4.  Фінансовому  управлінню  міської  ради  (Пилипенко)  забезпечити

фінансування  заходів  передбачених  на  придбання  житла  дітям-сиротам  та  дітям

позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа.

5. Відділу обліку та звітності виконавчого комітету міської ради (Манцева) на

підставі наданих документів поставити придбане майно на балансовий облік.

6.  Прийняти  до  комунальної  власності  Лиманської  об'єднаної  територіальної

громади однокімнатну квартиру, розташовану за адресою:

6.1 м.Лиман, вулиця І.Лейка, будинок №18 квартира №30, загальна площа

32,1 кв.м., житлова площа 17,6 кв.м. загальна вартість  175000 гривень (сто сімдесят

п’ять тисяч гривень 00 копійок)

7.  Передати  в  господарське  відання  комунальному  підприємству  «Лиманська

СЄЗ» (Шепілов) квартиру зазначену в п.1 даного рішення.

8.  Комісії  виконавчого  комітету  міської  ради  “По  інвентаризації,  прийому,

передачі,  визначенню непридатності  або неефективності  проведення відновлення,

ремонту  об'єкта  комунальної  власності”  (Муравльова)  провести  прийом-передачу

об'єктів, згідно п.6, 7 даного рішення, відповідно до діючого законодавства.

9.  Контроль  за  виконанням рішення  покласти  на  постійну  комісію з питань

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

регуляторної  політики  (Коломацький)  ,  комісія  з  питань  житлово-комунального

господарства та   комунальної  власності  (Свирид)   та  першого заступника міського

голови Драча Ю.А.

Міський голова                                                                 П.Ф. Цимідан


