
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ 

_______________                                                                                        №_______ 

м. Лиман 

 

Про затвердження протоколу засідання 

конкурсної комісії з придбання житла 

для дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх 

числа за кошти бюджету Лиманської 

об’єднаної територіальної громади, 

обласного бюджету на умовах 

співфінансування  

 

 Розглянувши протокол засідання конкурсної комісії з придбання житла для 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за кошти 

бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади, обласного бюджету на 

умовах співфінансування  від 11.11.2019 № 11 на виконання розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 02.03.2018 №290/5-

18 “Про затвердження регіональної програми “Забезпечення житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2018-2020 роки”, 

розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 28.02.2019 №213/5-19 “Про затвердження Порядку 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” та ст.ст. 30, 40 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з придбання житла для дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за кошти 

бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади, обласного бюджету на 

умовах співфінансування, а саме: 

- протокол №11 від 11.11.2019 р. (додається) 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Драч Ю.А. 

 

Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 

 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                          №________                         

м. Лиман 

 

Про затвердження протоколу засідання 

конкурсної комісії з придбання житла 

для дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх 

числа за кошти бюджету Лиманської 

об’єднаної територіальної громади, 

обласного бюджету на умовах 

співфінансування  

  
 

 

УЗГОДЖЕНО : 
 

  Перший заступник міського голови                                                                    Ю.А. Драч 

Відділ ЖКГ  І.В.Сердюк 

Юридичний відділ  І.О.Шуляченко 

 Відділ організаційної роботи та   

внутрішньої політики 
 К.Б.Короткова 

Загальний відділ  О.В.Донцова 

Керуючий справами  Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 








