
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__17.06.2020_                                                                               № __219 

м. Лиман 
 

Про вирішення житлових 

питань 

 

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради від 04.06.2020 №5, відповідно до Постанови Ради 

Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок 

від 11.12.1984 №470 “Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” (зі 

змінами),  Житлового кодексу Української РСР, Розпорядження обласної державної 

адміністрації військової - цивільної адміністрації  від 13.05.2020 №482/5-20 “Про 

затвердження Порядку надання та використання у 2020 році коштів субвенції з 

обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районів, об’єднаних 

територіальних громад Донецької області на придбання на вторинному ринку 

впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, 

позбавленого батьківського піклування, та осіб з їх числа”,  керуючись ст.ст. 30, 40 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 
1.Прийняти на квартирний облік при виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 
1.1. Будякіну Тетяну Володимирівну, працівника Лиманської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернат №34, одиноку матір, склад сім’ї 2 особи (заявник, 

син),  включивши в списки громадян, які потребують поліпшення житлових умов та в 

списки громадян, які мають право на першочергове отримання житлової площі 

керуючись п.п.1 п.13 Постанови Ради Міністрів Української РСР і Української 

Республіканської Ради професійних спілок “Про затвердження Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470. 
1.2. Полянську Яну Олександрівну, працівника Лиманського ВП Слов’янського ВП 

ГУНП в Донецькій області, учасника бойових дій, внутрішньо переміщену особу, 

склад сім’ї 1 особа (заява), включивши в списки громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов та в списки громадян, які мають право на першочергове 

отримання житлової площі п.п.1 ст.13, п.п 4 п.44 Постанови Ради Міністрів 

Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок “Про 

затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470. 



2. Відмовити в прийнятті на квартирний облік при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради: 
 

2.1. Наумову Ігорю Володимировичу, учаснику бойових дій, склад сім’ї 1 особа 

(заявник), керуючись п.п.1 п.13 Постанови Ради Міністрів Української РСР і 

Української Республіканської Ради професійних спілок “Про затвердження Правил 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470  
2.2. Вегері Наталі Олександрівні, багатодітній родині, склад сім’ї 5 осіб (заявник, 

донька,син,син,донька), керуючись п.п.1 п.13 Постанови Ради Міністрів Української 

РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок “Про затвердження 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470  
3. Затвердити перелік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа які потребують поліпшення житлових умов та яким планується 

придбання житла у 2020 році, згідно додатку  
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 5 
 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 04.06.2020 року 
 

Муравльова Олена Миколаївна                - заступник міського голови,           

                                голова комісії 

Грецький Олександр Вячеславович         - головний спеціаліст відділу житлово-  
                                                                       комунального господарства  виконавчого 
                                                                       комітету міської ради, секретар комісії                                         

 Члени комісії: 
Голєв Сергій Іванович                              -  начальник служби у справах дітей міської  
            ради 
 

Ребрей Катерина Євгеніївна                     - заступник головного бухгалтера відділу  

            обліку та звітності виконавчого комітету  

            міської ради  
         
Роменська Валентина Миколаївна           - головний спеціаліст відділу економічного 

                      розвитку та торгівлі виконавчого комітету 

            міської ради 
 

Сердюк Ірина Вікторівна                          - в.о.начальника відділу житлово-  

            комунального господарства виконавчого  

            комітету міської ради 
 

Шепілов Дмитро Олександрович             - директор КП “Лиманський СЄЗ” 
 

Шуляченко Ірина Олексіївна                    - начальник юридичного відділу виконавчого 

            комітету міської ради 

 

Порядок  денний: 

1.Розгляд звернень щодо постановки на квартирний облік  
2. Розгляд розпорядження ОДА від 13.05.2020 №482/5-20 “Про затвердження Порядку 

надання та використання у 2020 році коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам 

міст обласного значення, районів, об’єднаних територіальних громад Донецької 

області на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного 

проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування, та 

осіб з їх числа” 
3.Інформування щодо порядку розподілу житла згідно Розпорядження ОДА від 

13.05.2020 №482/5-20 “Про затвердження Порядку надання та використання у 2020 

році коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, 

районів, об’єднаних територіальних громад Донецької області на придбання на 

вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт 

та дітей, позбавленого батьківського піклування, та осіб з їх числа” 
 
СЛУХАЛИ: 
Муравльову Олену Миколаївну 
1. Розгляд звернень щодо постановки на квартирний облік: 



- Заява Будякіної Т.В. від 14.05.2020 р. 
- Заява Полянської Я.О. від 22.05.2020 р. 
- Заява Вегери Н.О. від 28.05.2020 р. 
- Заява Наумова І.В. від 01.06.2020 р. 
2. Затвердження переліку дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа потребуючих поліпшення житлових умов яким 

планується придбання житла у 2020 р. згідно розпорядження ОДА від 13.05.2020 

№482/5-20 

 Голєва Сергія Івановича 
1.Щодо виконання розпорядження ОДА від 13.05.2020 №482/5-20 “Про затвердження 

Порядку надання та використання у 2020 році коштів субвенції з обласного бюджету 

бюджетам міст обласного значення, районів, об’єднаних територіальних громад 

Донецької області на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного 

проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування, та 

осіб з їх числа” 

Грецького Олександра Вячеславовича 
1.Щодо порядку розподілу житла згідно Розпорядження ОДА від 13.05.2020 №482/5-

20 “Про затвердження Порядку надання та використання у 2020 році коштів субвенції 

з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районів, об’єднаних 

територіальних громад Донецької області на придбання на вторинному ринку 

впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, 

позбавленого батьківського піклування, та осіб з їх числа” 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.Підготувати проект рішення на засідання виконавчого комітету Лиманської міської 

ради про прийняття на квартирний облік при виконавчому комітеті Лиманської міської 

ради згідно п.п.1 п.13 Постанови Ради Міністрів Української РСР і Української 

Республіканської Ради професійних спілок “Про затвердження Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень 

в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470 наступних громадян: 
1.1. Будякіну Тетяну Володимирівну, працівника Лиманської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернат №34, одиноку матір, склад сім’ї 2 особи (заявник, 

син), включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та в 

перелік громадян, які мають право на першочергове отримання житлової площі  
1.2. Полянську Яну Олександрівну, працівника Лиманського ВП Слов’янського ВП 

ГУНП в Донецькій області, учасник бойових дій, внутрішньо переміщена особа, 

включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та в 

перелік громадян, які мають право на першочергове отримання житлової площі   
2. Підготувати проект рішення на засідання виконавчого комітету Лиманської міської 

ради про відмову в прийнятті на квартирний облік при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради згідно п.п.1 п.13 Постанови Ради Міністрів Української РСР і 

Української Республіканської Ради професійних спілок “Про затвердження Правил 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470 наступним громадянам: 
2.1. Вегері Наталі Олександрівні, багатодітній родині, склад сім’ї 5 осіб (заявник, 

донька,син,син,донька) 
2.2. Наумову Ігорю Володимировичу, учаснику бойових дій, склад сім’ї 1 особа 

(заявник) 



3. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради затвердити перелік дитей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа які 

потребують поліпшення житлових умов та яким планується придбання житла у 2020 

році відповідно розпорядження ОДА від 13.05.2020 №482/5-20 “Про затвердження 

Порядку надання та використання у 2020 році коштів субвенції з обласного бюджету 

бюджетам міст обласного значення, районів, об’єднаних територіальних громад 

Донецької області на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного 

проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавленого батьківського піклування, та 

осіб з їх числа” 
 

Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             О.М.Муравльова 
 

Головний спеціаліст відділу житлово-   
 комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   О.В.Грецький       

    


