
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__20.10.2021____                                                                            №_515___ 

м. Лиман 
 

Про вирішення житлових 
питань внутрішньо 
переміщених осіб 

 
Розглянувши протокол засідання житлової комісії з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті  Лиманської міської ради 
від 05.10.2021 №4, відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 
№582 “Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове 
користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб”, Житлового кодексу Української РСР, керуючись ст.ст. 
30, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
1. Виключити з обліку тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при 
виконавчому комітеті Лиманської міської ради Гусар Віктора Олексійовича, 
внутрішньо переміщена особа, склад сім’ї 6 осіб (заявник, дружина, донька, син, син, 
донька) 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І.Л. 
 
 
 
Міський голова                                                                             О. В. Журавльов 

 

 

 

 

 



                                                         ПРОТОКОЛ № 4 
 засідання житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним 
особам при виконавчому комітеті  Лиманської міської ради 

                                                05.10.2021 р. 
Засідання комісії проводив заступник міського голови Сироватська І.Л. 
 

Сироватська Ірина Леонідівна                  - заступник міського голови, голова  
                                                                         комісії 
Афонін Юрій Анатолійович                      - заступник міського голови, заступник  
                                                                         голови комісії 
Грецький Олександр Вячеславович          - головний спеціаліст відділу житлово-      
                                                                         комунального господарства  виконавчого 
                                                                         комітету міської ради, секретар комісії  
 Члени комісії: 
 
 
Манцева Наталія Іванівна - начальник відділу обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради, 
головний бухгалтер 

Малишко Анна Вікторівна - голова громадської організації людей з 
інвалідністю “Подолання” 

Мацегора Валерій Анатолійович - директор КП “Лиманська СЄЗ” 

Пилипенко Тетяна Вікторівна - начальник фінансового управління 
міської ради 

Удовиченко Катерина Вікторівна - начальник відділу житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету міської 
ради 

 
Присутні: 

Пащенко Віра Миколаївна — наймач  
 
     Порядок  денний: 

1. Розгляд звернення Гусар Віктора Олексійовича 

2. Розгляд порушень договору найму Пащенко Віри Миколаївни 

СЛУХАЛИ: 
Сироватську Ірину Леонідівну 
 Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №582 “Про 
затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 
приміщень з фондів житла для тимчасового приживання внутрішньо переміщених 
осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів 
житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб”.  



ВИРІШИЛИ: 
1. Відповідно наданого звернення прохати виконавчий комітет Лиманської міської 
ради виключити з обліку тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при 
виконавчому комітеті Лиманської міської ради Гусар Віктора Олексійовича. 
2. Відповідно договору найму житлового приміщення з фонду житла для тимчасового 
проживання Пащенко Віра Миколаївна порушує п.1.3.3., спричинила заборгованість 
за спожиті комунальні послуги. 
 З метою раціонального використання житла комунальної власності визначити 
Пащенко В.М. строк погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги до 
31.10.2021 року. 
 У разі несплати заборгованості, комісії розглянути питання щодо дострокового 
розірвання договору найму відповідно п.4.4. договору найму житлового приміщення з 
фонду житла для тимчасового проживання від 23.10.2020 р. 
3. В подальшому для вирішення питання щодо подовження договірних відносин 
наймачів, на наступний термін, виконувати виїзд з метою огляду стану наданого 
житлового приміщення та включити до переліку документів, необхідних для 
подовження терміну дії договору найму, довідки про відсутність заборгованості за 
використані комунальні послуги. 
 
 
 
Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             І.Л.Сироватська 
Головний спеціаліст відділу житлово-   
 комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   О.В.Грецький 

 


