
 

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 03.09.2021 №9, 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. Внести зміни до облікових справ: 
 -  Лященко Юлії Романівни змінити прізвище з Лященко на Пархоменко у 
зв’язку з одруженням, склад сім’ї 2 особи; 
 - внести зміни до складу сім’ї  Гришай Наталії Володимирівни у зв’язку з 
народженням дитини, склад сім’ 5 осіб. 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І. Л. 
 
 
  Міський голова                                                          О. В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 9 
 засідання громадської житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 03.09.2021 року 
 

 

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:  

Голєв Сергій Іванович - начальник служби у справах дітей  
 міської ради 

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

Роменська Валентина Миколаївна - головний спеціаліст відділу 
економічного розвитку та торгівлі 
виконавчого комітету міської ради 

Мацегора Валерій Анатолійович Директор КП “Лиманська СЄЗ” 

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

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

 
Порядок денний: 

1. Внесення змін до облікових справ осіб перебуваючих на квартирному обліку. 
2. Звернення Савюк Л.А., щодо зняття статусу службового з житла. 
 
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. Внесення змін до облікових справ осіб перебуваючих на квартирному обліку 
 - відповідно звернення Пархоменко Юлії Романівни, щодо зміни прізвища з 
Лященко на Пархоменко, у зв’язку з одруженням, склад сім’ї 2 особи; 
 - відповідно звернення Гришай Наталії Володимирівни, щодо внесення змін до 
складу сім’ї, склад сім’ 5 осіб. 



2. Звернення Савюк Л.А., щодо зняття статусу службового з житла. 
 
Комісія методом обговорювання та голосування  
 
ВИРІШИЛИ: 
1. Відповідно звернень внести зміни до облікових справ: 
 - відповідно звернення Пархоменко Юлії Романівни, змінити прізвище з 
Лященко на Пархоменко у зв’язку з одруженням, склад сім’ї 2 особи; 
 - відповідно звернення Гришай Наталії Володимирівни, внести зміни до складу 
сім’ї у зв’язку з народженням дитини, склад сім’ 5 осіб. 
 
2. Відповідно наданої заяви Савюк Л.А. щодо виключення з числа службових житла за 
адресою м.Лиман вул.Оборони, б.6а кв.65 рекомендувати КП “Лиманська СЄЗ” 
надати лист з клопотанням на чергове засідання виконавчого комітету Лиманської 
міської ради щодо виключення з числа службових вищезазначеного житла. 
 
Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             І.Л.Сироватська 
 
Головний спеціаліст відділу житлово-   
комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   О.В.Грецький 
 


