
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 

______________                                                                           № _________ 
м. Лиман 

 

Про вирішення житлових питань 

 

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради від 10.07.2020 №6, 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.Прийняти на квартирний облік при виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 
1.1.Пушко Сергія Олександровича, учасника бойових дій, внутрішньо переміщену 

особу, склад сім’ї 1 особа (заявник), включивши в списки громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов та в списки громадян, які мають право на першочергове 

отримання житлової площі керуючись п.п.1, п.п.8, п.13, п.п 4 п.44 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. Аверіна Віктора Андрійовича, позбавленого батьківського піклування, склад сім’ї 

1 особа (заявник), включивши в списки громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та в списки 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

 

  Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 



ПРОТОКОЛ № 6 
 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 10.07.2020 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 
 

Ребрей Катерина Євгеніївна                     - заступник головного бухгалтера відділу  

            обліку та звітності виконавчого комітету  

            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 
 

Шепілов Дмитро Олександрович             - директор КП “Лиманський СЄЗ” 

 

 

 

Порядок  денний: 

1.Розгляд звернень щодо постановки на квартирний облік  
 
 
СЛУХАЛИ: 
 

Муравльову Олену Миколаївну 
1. Розгляд звернень щодо постановки на квартирний облік: 
- Заява Пушко С.О. від 05.06.2020 р. 
- Заява Аверіна В.А. від 01.07.2020 р. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1.Підготувати проект рішення на засідання виконавчого комітету Лиманської міської 

ради про прийняття на квартирний облік при виконавчому комітеті Лиманської міської 

ради згідно п.п.1 п.13 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 наступних громадян: 



1.1.Пушко Сергія Олександровича, учасника бойових дій, внутрішньо переміщену 

особу, склад сім’ї 1 особа (заявник). 
1.2. Аверіна Віктора Андрійовича, позбавленого батьківського піклування, 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       

    


