
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 

__18.08.2021_____       №__362__ 
м. Лиман 

 
Про вирішення житлових питань 

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при виконавчому 
комітеті Лиманської міської ради від 04.08.2021 №8, 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, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Прийняти до квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради 
згідно заяв: 
1.1. Кучеренко Сергія Андрійовича, склад сім’ї 1 особа (заявник), дитина позбавлена 
батьківського піклування, включивши до переліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов та громадян які мають право на позачергове отримання 
житлової площі, керуючись п.п.1 п.13, п.п. 3 п.46 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. Клєвєту Анастасію Максимівну, склад сім’ї 1 особа (заявник), дитина позбавлена 
батьківського піклування, включивши до переліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов та громадян які мають право на позачергове отримання 
житлової площі, керуючись п.п.1 п.13, п.п. 3 п.46 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. Відповідно звернень: 
- Мазурової Дар’ї Олександрівни змінити прізвище з Ганіслав на Мазурова, склад 
сім’ї 3 особи (заявник, чоловік, донька) 
- Сорокіна Владислава Романовича  включити до переліку осіб які мають право на 
позачергове отримання житлової площі відповідно п.п.1 п.13, п.п. 3 п.46 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, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб 
з їх числа потребуючих поліпшення житлових умов яким планується придбання житла 
у 2021 року: 
 
- Куклін Денис Сергійович, перебуваючий на квартирному обліку з 2017 р. 
- Тарасенко Артем Дмитрович, перебуваючий на квартирному обліку з 2017 р. 
- Сторожилов Олександр Олександрович, перебуваючий на квартирному обліку з 
2017 р. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І. Л. 
 
 
  Міський голова                                                          О. В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 8 
 засідання громадської житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 04.08.2021 року 

Сироватська Ірина Леонідівна - заступник міського голови,голова комісії 

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

Члени комісії:  

Антоненко Ірина Анатоліївна Голова профспілкової організації 
Лиманської міської ради та її виконавчого 
комітету 

Голєв Сергій Іванович - начальник служби у справах дітей  
 міської ради 

Ребрей Катерина Євгеніївна - заступник начальника відділу обліку та 
звітності виконавчого комітету міської 
ради 

Малишко Алла Вікторівна Голова громадської організації людей з 
інвалідністю “Подолання”  

Токарчик Олександр Іванович Депутат Лиманської міської ради  

 

Порядок денний: 

1. Прийняття на квартирний облік: 
- Кучеренко Сергій Андрійович 
- Клєвєта Анастасія Максимівна 
2. Звернення Мазурової Дар’ї Олександрівни 
3. Звернення Сорокіна Владислава Романовича 
4. Затвердження дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб 
з їх числа потребуючих поліпшення житлових умов кім планується придбання житла у 
2021 році 
СЛУХАЛИ: 
Сироватську Ірину Леонідівну 
 Щодо виконання 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. Прийняття на квартирний облік: 
- Кучеренко Сергій Андрійович 
- Клєвєта Анастасія Максимівна 
2. Звернення Мазурової Дар’ї Олександрівни 
3. Звернення Сорокіна Владислава Романовича 
4. Затвердження дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб 
з їх числа потребуючих поліпшення житлових умов кому планується розподіл житла у 
2021 році 



 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
1. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти до квартирного 
обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради згідно заяв: 
1.1. Кучеренко Сергія Андрійовича, склад сім’ї 1 особа (заявник), дитина позбавлена 
батьківського піклування, включивши до переліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов та громадян які мають право на позачергове отримання 
житлової площі, керуючись п.п.1 п.13, п.п. 3 п.46 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. Клєвєту Анастасію Максимівну, склад сім’ї 1 особа (заявник), дитина позбавлена 
батьківського піклування, включивши до переліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов та громадян які мають право на позачергове отримання 
житлової площі, керуючись п.п.1 п.13, п.п. 3 п.46 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. Відповідно звернень: 
- Мазурової Дар’ї Олександрівни змінити прізвище з Ганіслав на Мазурова, склад 
сім’ї 3 особи (заявник, чоловік, донька) 
- Сорокіна Владислава Романовича  включити до переліку осіб які мають право на 
позачергове отримання житлової площі відповідно п.п.1 п.13, п.п. 3 п.46 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; 
 
Відповідно рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 21.07.2021 
№312 “Про утворення та затвердження складу конкурсної комісії з придбання для 
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за кошти 
міського та обласного бюджетів на умовах співфінансування, положення про 
придбання житла дітям-сиротам та піклування, особам з їх числа в 2021 році” з метою 
затвердження переліку осіб яким планується придбання житла у 2021 році службі в 
справах дітей міської ради (Голеву) надати листа з зазначенням критеріїв розподілу 
житла дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх 
числа до відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
Лиманської міської ради. 
Розглянувши лист наданий службою в справах дітей міської ради від 04.08.2021 р. 
№01-19/971 
ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити перелік  дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб 
з їх числа потребуючих поліпшення житлових умов яким планується придбання житла 
у 2021 року: 
 
- Куклін Денис Сергійович, перебуваючий на квартирному обліку з 2017 р. 
- Тарасенко Артем Дмитрович, перебуваючий на квартирному обліку з 2017 р. 
- Сторожилов Олександр Олександрович, перебуваючий на квартирному обліку з 2017 



р. 
 
Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             І.Л.Сироватська 
 
Головний спеціаліст відділу житлово-   
комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   О.В.Грецький 

 


