
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_____________                                                                                      №______ 

м. Лиман 
 

Про вирішення житлових 

питань 

 

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті міської ради від 09.04.2019 №4, 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), Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» ст.ст. 

32,34,36,39,40,45,46 Житлового кодексу Української РСР, 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.Міжевову Аліну Сергіївну, внутрішньо переміщену особу, позбавлену 

батьківського піклування, склад сім’ї - 1 особа (заявник), включивши в перелік 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов та в перелік громадян, які 

мають право на позачергове отримання житлової площі, керуючись  абзацом 5 п.15 та 

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  
1.2. Самодєлко Оксану Олександрівну, одиноку матір, склад сім’ї — 2 особи (заявник, 

син), включивши в списки громадян які потребують поліпшення житлових умов та в 

списки громадян, які мають право на першочергове отримання житлової площі п.п.1 

ст.13, п.п 11 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 
1.3. Федотова Володимира Ілліча, учасника бойових дій, склад сім’ї — 4 особи 

(заявник, дружина, донька, онука), включивши в перелік громадян, які потребують 

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

отримання житлової площі, керуючись п.п.1 ст.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 
1.4. Верещагіна Віталія Викторовича, позбавленого батьківського піклування, склад 

сім’ї — 1 особа (заявник), включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та в перелік громадян, які мають право на позачергове отримання 

житлової площі, керуючись п.п.6 ст.13, абзацом 5 п.15 та 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 
1.5. Ярову Владиславу Геннадіївну, позбавлену батьківського піклування, склад сім’ї -

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

житлових умов та в перелік громадян, які мають право на позачергове отримання 

житлової площі, керуючись  абзацом 5 п.15 та 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. Затвердити перелік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб 

з їх числа, віком з 18 до 23 років, які потребують поліпшення житлових умов та яким 

планується придбання житла у 2019 р. (додається) 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

 

 

    Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__________                                                                                         №_______                               

                                                                 м. Лиман 

 

Про вирішення житлових 

питань 

 

 

 

 

УЗГОДЖЕНО : 

 

Заступник міського голови  О.М.Муравльова 

Відділ ЖКГ                                                                     Ю.С.Соляник 

Юридичний відділ  Я.І.Косик 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 К.Б.Короткова 

Загальний відділ  О.В.Донцова 

Керуючий справами  Р.О. Малий 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



    Додаток  
                                                                        до рішення виконавчого комітету  

                  Лиманської міської ради 

                  ________ № ______ 
 

ПЕРЕЛІК 

       дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, котрі знаходяться на             

квартирному обліку та яким планується придбання житла у 2019 р. 
 

П.І.Б. Рік 

народження 
Скл

ад 

сім'ї 

Дата 

реєстрації 
 

Місце реєстрації 

1. Голь Катерина 

Олександрівна 
29.08.1996 1 17.06.2015 с.Олександрівка 

вул.Підлісна, 21  
0951707882 

2. Голуненко Артем 

Олександрович 
28.12.1998 1 21.10.2015 м.Лиман вул.І.Лейко, 18 

0950868365 

3. Онищенко Сергій 

Олександрович 
08.05.1999 1 16.03.2016 с.Рубци вул.Горького 19 

0992411922 

4. Харченко Анастасія 

Миколаївна 
26.11.1999 1 16.03.2016 смт.Дробишеве вул.Миру 

53 
0666114421 

5. Дворцова Ярослава 

Сергіївна 
18.12.1999 1 16.03.2016 с.Торське вул.Мелова 30 

0951712633 

6. Квашук Ірина Юріївна 04.02.2000 1 17.08.2016 м.Миколаївка 

вул.А.Сінецького 15 
0990597365 

7. Квашук Альона Юріївна 04.02.2000 1 17.08.2016 м.Миколаївка 

вул.А.Сінецького 15 
0990597365 

8. Сліпцов Дмитро 

Романович 
19.05.2000 1 17.08.2016 Смт.Дробишеве 

пров.Слобожанський, 6 
0662964385 

9. Гасанова Марина 

Сергіївна 
04.08.1997 3 16.11.2016 м.Лиман вул.І.Лейко 4 

кв.5 0662262673  

10. Калініченко Андрій 

Олександрович 
15.10.1999 1 16.11.2016 м.Лиман казарма 8 км  

0956887802 

 

 

     Т.в.о.начальника 
     відділу житлово-комунального господарства 
     виконавчого комітету Лиманської міської ради              Ю.С.Соляник 
 

 

 

     Керуючий справами                              Р.О.Малий             



ПРОТОКОЛ № 4 
 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 09.04.2019 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 Євгенівна     - заступник начальника відділу обліку та  

            звітності виконавчого комітету міської ради 
            заступник головного бухгалтера   
Роменська Валентина Миколаївна           - головний спеціаліст відділу  економічного

                       розвитку та торгівлі виконавчого комітету 

            міської ради 
Соляник Юлія Сергіївна                           - т.в.о.начальника відділу житлово-                                                                                                                             

            комунального господарства виконавчого  

            комітету Лиманської міської ради 
Шепілов Дмитро Олександрович             - в.о.начальника КП “Лиманський СЄЗ” 
 

Шуляченко Ірина Олексіївна                     - начальник юридичного відділу   

                       виконавчого комітету Лиманської міської 

             ради  

ПРИСУТНІ: 

Яцюк Олена Олексіївна       - заступник начальника Управління   

            соціального захисту населення м.Лиман 
                       Лиманської міської ради  

Порядок  денний: 

1. Прийняття на квартирний облік. 
2. Затвердження переліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, яким планується придбання житла у 2019 р.  

СЛУХАЛИ: 
Муравльову Олену Миколаївну 
1. Про прийняття на квартирний облік. 
Голєва Сергія Івановича 
1. Про первинний статус дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 
2. Про необхідність, згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.02.2019 №213/5-19 “Про 

затвердження Прядку надання та використання у 2019 році коштів субвенції з 

обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районів, об’єднаних 

територіальних громад для придбання на вторинному ринку впорядкованого для 

постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа”, затвердження переліку дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, віком з 18 до 23 років, які 



потребують поліпшення житлових умов та яким планується придбання житла у 2019 

р.  
Яцюк Олену Олексіївну 
1. Про перебування заявників у Єдиній інформаційній базі внутрішньо переміщених 

осіб. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Підготувати проект рішення на засідання виконавчого комітету Лиманської міської 

ради про прийняття на квартирний облік при виконавчому комітеті Лиманської міської 

ради: 
1.1.Міжевову Аліну Сергіївну, внутрішньо переміщену особу, позбавлену 

батьківського піклування, склад сім’ї - 1 особа (заявник), включивши в перелік 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов та в перелік громадян, які 

мають право на позачергове отримання житлової площі, керуючись  абзацом 5 п.15 та 

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 . 
 

1.2. Самодєлко Оксану Олександрівну, одиноку матір, склад сім’ї — 2 особи (заявник, 

син), включивши в списки громадян, які потребують поліпшення житлових умов та в 

списки громадян, які мають право на першочергове отримання житлової площі п.п.1 

ст.13, п.п 11 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. 
 

1.3. Федотова Володимира Ілліча, учасника бойових дій, склад сім’ї — 4 особи 

(заявник, дружина, донька, онука), включивши в перелік громадян, які потребують 

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

отримання житлової площі, керуючись п.п.1 ст.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. 
 

1.4. Верещагіна Віталія Викторовича, позбавленого батьківського піклування, склад 

сім’ї — 1 особа (заявник), включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та в перелік громадян, які мають право на позачергове отримання 

житлової площі, керуючись п.п.6 ст.13, абзацом 5 п.15 та 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. 
 

1.5. Ярову Владиславу Геннадіївну, позбавлену батьківського піклування, склад сім’ї -

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



житлових умов та в перелік громадян, які мають право на позачергове отримання 

житлової площі, керуючись  абзацом 5 п.15 та 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. Затвердити на засіданні виконавчого комітету Лиманської міської ради перелік 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, віком з 18 

до 23 років, які потребують поліпшення житлових умов та яким планується 

придбання житла у 2019 р.  
 

Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             О.М.Муравльова 
 

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

                    


