
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
      21.11.2018                                                                                                          396   

                                             м. Лиман 
 

Про затвердження списку  

дітей-сиріт,  осіб з їх 

числа віком від 18 до 23 

років, яким у 2018 році 

буде придбано житло за 

кошти субвенції з 

державного бюджету 

 

 

Відповідно до ст.1 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, 

на виконання  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), 

розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 22.05 2018 року № 646/5-18, на виконання міської 

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

піклування, та осіб з їх числа на території Лиманської об`єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки», враховуючи лист відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради від  01.11.2018 року № 10-858, 

керуючись ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 

комітет міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1.Затвердити перелік  дітей-сиріт, осіб з їх числа віком від 18 до 23 років, котрі 

знаходяться на квартирному обліку та яким планується придбання житла у 2018 році 

за рахунок  субвенції з державного бюджету (додаток 1). 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гамаюнову Ю.М. 
 

 

 

Міський голова       П. Ф.Цимідан 
 

 



 

Додаток 1  
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 
   21.11.2018      №__396____ 

    

Перелік 
дітей-сиріт, осіб з їх числа віком від 18 до 23 років, котрі знаходяться на 

квартирному обліку та яким планується придбання житла у 2018 році за рахунок  

субвенції з державного бюджету 
 

№ 

з/п 
№ в 

загально

му 

переліку  

ПІБ Дата 

народ

ження 

Склад 

сім`ї 
Дата 

постан

овки 

на 

облік 

Адреса 

1 70 Каменюк Дмитро  
Сергійович 

03.05. 
1998 

1 15.10.

2014 
м. Лиман, вул. Головна 

76/3  

2 71 Каменюк Олег  
Сергійович 

03.05. 
1998 

1 15.10.

2014 
м. Лиман, вул. Головна 

76/3  

3 73 Безкровний Андрій  
Сергійович 

11.09. 
1998 

1 17.12.

2014 
м. Миколаївка вул. 

Синецького 15 

4 76 Тюгаєв Володимир  
Геннадійович 

19.10. 
1998 

1 21.01.

2015 
м. Лиман вул. 

Студентська 4а 

5 85 Дворцова Ярослава  
Сергіївна 

18.12. 
1998 

1 16.03.

2016 
Лиманський район с. 

Торське вул. Мелова 30 

 

 

 

Керуючий справами        Р. О. Малий  


