
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__________                                                                          №____ 

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 08.11.2021 №5, 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. Прийняти на облік тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при 
виконавчому комітеті Лиманської міської ради:  
1.1. Кравченко Вікторію Іванівну, внутрішньо переміщену особу, склад сім’ї 1 особа 
(заявник) 
1.2. Клушину Ганну Давидівну, внутрішньо переміщену особу, склад сім’ї 8 осіб 
(заявник, чоловік, син, донька, донька, донька, син, донька) 
2.Надати вільні житлові приміщення з фонду житла для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб: 
2.1. Краснопольській Світлані Анатоліївні, двокімнатну квартиру розташовану за 
адресою: м.Лиман вул.К.Гасієва,б.8 кв.3, загальна площа 51,7 кв.м., житлова площа 
30,6 кв.м. 
2.2. Пижовій Галині Сергіївні, однокімнатну квартиру розташовану за адресою:  
м.Лиман вул.Комунальна, б.16 кв.1, загальна площа 41,4 кв.м., житлова площа 21,7 
кв.м. 
2.3. Клушиній Ганні Давидівні, трикімнатну квартиру розташовану за адресою:  
м.Лиман вул.Оборони, б.9а кв.17, загальна площа 64,3 кв.м., житлова площа 39,3 кв.м. 
3. Подовжити, Рибіній Галині Іванівні, строк дії договору найму житлового 
приміщення для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб від 
28.01.2021 року на 1 рік 
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 
Ірину СИРОВАТСЬКУ 
Міський голова                                                                          Олександр ЖУРАВЛЬОВ 



                                                         ПРОТОКОЛ № 5 
 засідання житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

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

                                                08.11.2021 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: 
 
Андрєєва Ганна Сергіївна Начальник відділу економічного розвитку 

та торгівлі виконавчого комітету міської 
ради 

Пилипенко Тетяна Вікторівна Начальник фінансового управління міської 
ради 

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

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

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

 
     Порядок  денний: 

1. Розгляд звернень: 

- Кравченко Вікторії Іванівни 

- Клушиної Ганни Давидівни 

2. Нарахування балів згідно “системі нарахування балів надання житлових приміщень  
 для тимчасового проживання”. 
3. Розподіл житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб. 
4. Розгляд звернення щодо подовження договору найму Рибіної Галини Іванівни 

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. Підготувати проект рішення на засідання виконавчого комітету Лиманської міської 
ради про прийняття на облік тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при 
виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 
 
1.1. Кравченко Вікторії Іванівни, внутрішньо переміщену особу, склад сім’ї 1 особа, 
начальник групи (головний бухгалтер) групи економіки і фінансів 21 державного 
пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій 
області, керуючись постановою 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”; 
 
1.2. Клушину Ганну Давидівну, багатодітну сім’ю, внутрішньо переміщену особу, 
склад сім’ї 8 особ (заявник, чоловік,син, донька, донька, донька, син, донька), 
керуючись постановою 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”; 
 
2. Відповідно надходження до комунальної власності Лиманської міської ради 
житлових приміщень, комісією проведено нарахування балів згідно “системи 
нарахування балів” надання житлових приміщень для тимчасового проживання: 
 
2.1. Білоцерковська Антоніна Олексіївна, внутрішньо переміщеній особі, склад сім’ї 2 
особи, комісією нараховано 29 балів 
 “за” - 8 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 0 
 
2.2. Краснопольська Світлана Анатоліївна, внутрішньо переміщеній особі, склад сім’ї 
2 особи, комісією нараховано 29 балів 
 “за” - 8 
  “проти” - 0 
 “утримались” - 0 
 



2.3. Сєргєєва Марина Володимирівна, внутрішньо переміщена особа, склад сім’ї 2 
особи, комісією нараховано 6 балів 
 “за” - 8 
  “проти” - 0 
 “утримались” - 0 
 
2.4. Пижова Галина Сергіївна, внутрішньо переміщена особа, склад сім’ї 1 особа, 
комісією нараховано 2 бала 
 “за” - 8 
  “проти” - 0 
 “утримались” - 0 
 
2.5. Кравченко Вікторія Іванівна, внутрішньо переміщена особа, склад сім’ї 1 особа, 
комісією не нараховано жодного бала 
 “за” - 8 
  “проти” - 0 
 “утримались” - 0 
 
2.6. Клушина Ганна Давидівна, внутрішньо переміщена особа, склад сім’ї 8 осіб, 
внутрішньо переміщена особа, 32 бала 
 “за” - 8 
  “проти” - 0 
 “утримались” - 0 
 
3. У зв’язку з нарахуванням рівної кількості балів відповідно п.26 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” “у разі рівної кількості балів пріоритет на отримання 
житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо 
переміщених осіб має особа, заява якої була зареєстрована раніше за часом”: 
 
- заява Білоцерковської Антоніни Олексіївни надійшла до виконавчого комітету 
Лиманської міської ради 13.07.2021 року; 
- заява Краснопольської Світлани Анатоліївни надійшла до виконавчого комітету 
Лиманської міської ради 04.03.2020 року. 
 
4. Методом обговорювання та голосування комісією прийнято рішення про надання 
житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання в Лиманській 
об’єднаній територіальній громаді Донецької області за наступними адресами: 
 
- м.Лиман вул.К.Гасієва,б.8 кв.3 — Краснопольській Світлані Анатоліївні 
 “за” - 8 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 0 
 
 



- м.Лиман вул.Комунальна, б.16 кв.1 — Пижовій Галині Сергіївні 
 “за” - 8 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 0 
 
- м.Лиман вул.Оборони, б.9а кв.17 — Клушиній Ганні Давидівні  
 “за” - 8 
 “проти” - 0 
 “утримались” - 0 
 
Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             Ірина СИРОВАТСЬКА 
 
Головний спеціаліст відділу житлово-   
 комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   Олександр ГРЕЦЬКИЙ 


