
   

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 09.03.2021 №1, 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. Згідно наданих заяв подовжити термін дії договорів найму тимчасового житла: 
1.1. Стрижак Оксани Миколаївни, внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї 2 особи 

(заявник, син), за адресою Донецька область, м.Лиман вул. К.Гасієва, б.24 кв.12; 
1.2. Белоус Катерині Валеріївні, внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї 5 осіб 

(заявник, чоловік, донька, донька, син) за адресою Донецька область, м.Лиман, 

вул.К.Гасієва, б.1 кв.17 
2. Згідно наданої заяви виключити з обліку тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб виконавчого комітету Лиманської міської ради: 
 - Собакар Сергія Павловича, внутрішньо переміщену особу, склад сім’ї 2 особи 

(заявник, дружина)  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Сироватську І.Л. 
 

 

 

 Міський голова                                                                             О.В.Журавльов  

 

 



                                                         ПРОТОКОЛ № 1 
 засідання житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним 

особам при виконавчому комітеті  Лиманської міської ради 
                                                09.03.2021 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 

Манцева Наталія Іванівна Начальник відділу обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради, 

головний бухгалтер 

Малишко Анна Вікторівна - голова громадської організації людей з 

інвалідністю “Подолання” 

Пилипенко Тетяна Вікторівна - начальник фінансового управління 

міської ради 

Муравльова Олена Миколаївна Начальник відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

міської ради 

Шуляченко Ірина Олексіївна - начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради 

Яцюк Олена Олексіївна - заступник начальника Управління 

соціального захисту населення міської 

ради 

 
     Порядок денний: 

1.Подовження договорів найму тимчасового житла 
2. Звернення Собакар С.П. 
3. Звернення Рибіної Г.І. 
 
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” 
1.Подовження договорів найму тимчасового житла Стрижак О.М. та Белоус Є.В. 
2. Звернення Собакар С.П. 
3. Звернення Рибіної Г.І. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Згідно наданих заяв подовжити термін дії договорів найму тимчасового житла: 
1.1. Стрижак Оксани Миколаївни, внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї 2 особи 

(заявник, син), за адресою Донецька область, м.Лиман вул. К.Гасієва, б.24 кв.12; 
1.2. Белоус Катерині Валеріївні, внутрішньо переміщеної особи, склад сім’ї 5 осіб 

(заявник, чоловік, донька, донька, син) за адресою Донецька область, м.Лиман, 

вул.К.Гасієва, б.1 кв.17 
2. Згідно наданої заяви: 
 - Собакар Сергія Павловича, внутрішньо переміщену особу, склад сім’ї 2 особи 

(заявник, дружина) виключити з обліку тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб виконавчого комітету Лиманської міської ради 
3. Згідно звернення до прямої лінії голови Лиманської міської ради щодо 

неможливості проживання у наданому житловому приміщені Рибіної Г.І. В рамках 

зазначеної комісії здійснити виїзд за адресою: м.Лиман вул.Оборони, б.8а кв.73 з 

метою встановлення причин неможливості проживання. 
  
Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             І.Л.Сироватська 
 

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

 


