
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
____________                                                                          №____ 

м. Лиман 
 

Про вирішення житлових 

питань внутрішньо 

переміщених осіб 

 

Розглянувши протоколи засідань житлової комісії з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті  Лиманської міської ради 

від 08.10.2020 №6, від 15.10.2020 №7, 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. Відмовити в прийнятті на облік тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб при виконавчому комітеті Лиманської міської ради:  
1.1. Малюсіцького Івана Васильовича, внутрішньо переміщену особу, має статус 

члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, склад сім’ї 1 особа (заявник), 

керуючись п.20 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”, “неподання 

необхідного пакета документів”. 
2.Надати вільні житлові приміщення з фонду житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб: 
2.1. Пащенко Вірі Миколаївні — трикімнатну квартиру за адресою: м.Лиман 

вул.Оборони, б.8а кв.99 
2.2.  Філоненко Лідії Михайлівні — двокімнатну квартиру за адресою: м.Лиман 

вул.Оборони, б.8а кв.100 
3. Відмовити в наданні житлового приміщення з фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб у зв’язку з найменшим нарахуванням 

балів: 
- Сєргєєвій Марині Володимирівні 



у зв’язку з найменшим нарахуванням балів та відсутності вільного житла 
4. Відділу житлово-комунального господарства (Сердюк) заключити відповідні 

договори та надати житлові ордера згідно п.2 данного рішення  
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

 

 Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
                                                         ПРОТОКОЛ № 6 

 засідання житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті  Лиманської міської ради 
                                                08.10.2020 р. 

Засідання комісії проводив заступник міського голови Муравльова О.М. 
 

ПРИСУТНІ члени комісії: 
 

Муравльова Олена Миколаївна                 - заступник міського голови, голова  
                                                                         комісії 
Гамаюнова Юлія Миколаївна                    - заступник міського голови, заступник  
                                                                         голови комісії 
Грецький Олександр Вячеславович          - провідний спеціаліст відділу житлово-      
                                                                         комунального господарства  виконавчого 
                                                                         комітету міської ради, секретар комісії  
Манцева Наталія Іванівна                           - начальник відділу обліку та звітності,       
                                                                         головний бухгалтер виконавчого комітету                

                                                                         міської ради 
Пилипенко Тетяна Вікторівна                    - начальник фінансового управління  
                                                                         міської ради 
Сердюк Ірина Вікторівна                           - в.о. начальника відділу житлово-                   
                                                                         комунального  господарства виконавчого 
                                                                         комітету Лиманської міської ради 
Шепілов Дмитро Олександрович              - директор КП “Лиманська СЄЗ” 
Шуляченко Ірина Олексіївна                     - начальник юридичного відділу виконавчого 
                                                                        комітету Лиманської міської ради 
 
 
     Порядок  денний: 

СЛУХАЛИ: 
Муравльову Олену Миколаївну 
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” 
1.Прийняття на облік тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 
 
ВИРІШИЛИ: 
1. Підготувати проект рішення на засідання виконавчого комітету Лиманської міської 

ради про відмову в прийнятті до обліку тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб при виконавчому комітеті Лиманської міської ради:  
1.1. Малюсіцького Івана Васильовича, внутрішньо переміщену особу, має статус 

члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, склад сім’ї 1 особа (заявник), 

керуючись п.20 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”, “неподання 

необхідного пакета документів”. 
 
  
Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             О.М.Муравльова  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 7 
 засідання житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті  Лиманської міської ради 
                                                15.10.2020 р. 

Засідання комісії проводив заступник міського голови Муравльова О.М. 
 

ПРИСУТНІ члени комісії: 
 

Муравльова Олена Миколаївна                 - заступник міського голови, голова  
                                                                         комісії 
Гамаюнова Юлія Миколаївна                    - заступник міського голови, заступник  
                                                                         голови комісії 
Грецький Олександр Вячеславович          - провідний спеціаліст відділу житлово-      
                                                                         комунального господарства  виконавчого 
                                                                         комітету міської ради, секретар комісії  
Авдєєнко Надія Павлівна                            - начальник відділу економічного розвитку і                           

                                                                         торгівлі виконавчого комітету  
                                                                         міської ради 
Манцева Наталія Іванівна                           - начальник відділу обліку та звітності,       
                                                                         головний бухгалтер виконавчого комітету                

                                                                         міської ради 
Пилипенко Тетяна Вікторівна                    - начальник фінансового управління  
                                                                         міської ради 
Сердюк Ірина Вікторівна                           - в.о. начальника відділу житлово-                   
                                                                         комунального  господарства виконавчого 
                                                                         комітету міської ради 
Шепілов Дмитро Олександрович              - директор КП “Лиманська СЄЗ” 
Шуляченко Ірина Олексіївна                     - начальник юридичного відділу виконавчого 
                                                                        комітету Лиманської міської ради 
Яцюк Олена Олексіївна                              -заступник начальника Управління   
                                                                        соціального  захисту населення 
                                                                        міської ради 
 

     Порядок  денний: 

1. Нарахування балів згідно “системі нарахування балів надання житлових приміщень  
    для тимчасового проживання”. 
2. Розподіл житлових приміщень з фонду тимчасового житла. 
 

ПРИСУТНІ: 

1.Сєргєєва Марина Володимирівна 

2.Філоненко Лідія Михайлівна 

3.Пащенко Віра Миколаївна 

 

СЛУХАЛИ: 



Муравльову Олену Миколаївну 
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”.  
 Згідно наданої інформації Краснопольська С.А. відмовилась від розподілу 

тимчасових житлових приміщень та присутності на засіданні комісії.  
Авдєєнко Надію Павлівну 
щодо неможливості складання балів, а саме “сім’ї у складі яких особи втратили 

працездатність” та “сім’ї у складі яких є особи пенсійного віку” відносно Філоненко 

Л.М. 
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Відповідно часу подачі заяв комісією проведено нарахування балів згідно 

“системи” нарахування балів надання житлових приміщень для тимчасового 

проживання. 
1.1. Пащенко Віра Миколаївна, внутрішньо переміщена особа, малозабезпечена сім’я, 

одинока матір, склад сім’ї 4 особи (заявник, донька, донька, син), згідно зазначеній 

“системі нарахування балів” комісією нараховано 34 бали 
 “за” - 9 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 1 
1.2. Філоненко Лідія Михайлівна, внутрішньо переміщена особа, інвалід 2 загальної 

групи, син - інвалід 1а загальної групи, склад сім’ї 2 особи (заявник, син), згідно 

зазначеній “системі нарахування балів” комісією нараховано 51 бал 
“за” - 9 
 “проти” - 0 
“утримались” - 1 
1.3. Сєргєєва Марина Володимирівна, внутрішньо переміщена особа, одинока матір, 

склад сім’ї 2 особи (заявник, син),згідно зазначеній “системі нарахування балів” 

комісією нараховано 27 балів 
“за” - 9 
 “проти” - 0 
“утримались” - 1 
 
2. Розподіл вільних житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб в Лиманській об’єднаній територіальній громаді 

Донецької області. 
 Відповідно часу подачі заяв комісією проведено голосування з метою розподілу 

та надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання в 

Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області: 
 - Пащенко Віри Миколаївни методом обговорювання та голосування комісією 

прийняте рішення про надання трикімнатного житлового приміщення з фонду житла 

для тимчасового проживання в Лиманській об’єднаній територіальній громаді 

Донецької області за адресою м.Лиман вул.Оборони,б.8а кв.99 
 “за” - 9 



 “проти” - 0 
 “утримались” - 1 
 -  Філоненко Лідія Михайлівна методом обговорювання та голосування 

комісією прийняте рішення про надання двокімнатного житлового приміщення з 

фонду житла для тимчасового проживання в Лиманській об’єднаній територіальній 

громаді Донецької області за адресою м.Лиман вул.Оборони,б.8а кв.100 
 “за” - 9 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 1 
 - Сєргєєва Марина Володимирівна методом обговорювання та голосування 

комісією прийняте рішення про відмову в наданні житлового приміщення з фонду 

житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в Лиманській 

об’єднаній територіальній громаді Донецької області у зв’язку з найменшим 

нарахуванням балів 
 “за” - 9 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 1 
 
Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             О.М.Муравльова  
 

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

 


