
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 

__19.08.2020__                                                                         № ___280___ 
м. Лиман 

 

Про вирішення житлових питань 

 

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради від 17.08.2020 №7, 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, Закону України “Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування” керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Вивести з облікової справи квартирного обліку Борисова Олександра 

Валентиновича, Борисову Олену Вячеславівну складом сім’ї 2 особи (заявник, син), 

згідно наданої заяви, до окремої облікової справи присвоївши номер загальної черги 

“368 а”. 
Склад сім’ї: 
1.1. Борисова Олена Вячеславівна, склад сім’ї 2 особи (заявник, син) 
1.2. Борисов Олександр Валентинович, склад сім’ї 1 особа 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

 

  Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 7 
 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 17.08.2020 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 
         
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 
 

Шуляченко Ірина Олексіївна                    - начальник юридичного відділу виконавчого                           

                                                                       комітету міської ради 

 

Порядок  денний: 

1.Розгляд звернень щодо виділення до окремої облікової справи 
 
СЛУХАЛИ: 
Муравльову Олену Миколаївну 
1. Розгляд звернень щодо виділення до окремої облікової справи 
- Заява Борисової О.В. від 05.08.2020 р. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.Підготувати проект рішення на засідання виконавчого комітету Лиманської міської 

ради згідно 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 щодо виділення до окремої облікової справи загальної черги 

квартирного обліку: 
1.1. Борисову Олену Вячеславівну, склад сім’ї 2 особи (заявник, син) номер облікової 

справи №368а 
1.2. Борисов Олександр Валентинович, склад сім’ї 1 особа (заявник). 
 

Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             О.М.Муравльова 
 

Головний спеціаліст відділу житлово-   
 комунального господарства  



виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   О.В.Грецький       

   


