
            

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ 

___________                                                                                                     № ___ 

м. Лиман 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Лиманської  

міської ради від 21.02.2018 №22 “Про 

затвердження Порядку взяття громадян 

на соціальний квартирний облік, їх 

перебування  на такому обліку, зняття з 

нього та надання  соціального 

житлового фонду для осіб,  які 

потребують соціального захисту ” 

 

   

      У зв'язку з кадровими змінами та з метою вдосконалення громадського контролю 

та відкритості при прийнятті виконавчим комітетом рішень з питань взяття громадян 

на соціальний квартирний облік, їх перебування  на такому обліку, зняття з нього та 

надання  соціального житлового фонду для осіб, які потребують соціального захисту, 

керуючись Законом України «Про житловий фонд соціального призначення», ст. 30, 

40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет 

міської ради   

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити в новій редакції склад оцінної комісії з визначення вартості майна та 

розподілу соціального житла громадян, які бажають стати на соціальний квартирний 

облік, перебувають на такому обліку та користуються соціальним житлом, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету Лиманської  міської ради від 21.02.2018 

№22 “Про затвердження Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх 

перебування  на такому обліку, зняття з нього та надання  соціального житлового 

фонду для осіб,  які потребують соціального захисту ”, додається. 

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

Муравльова О.М. 

   

 

Міський голова                                                                     П.Ф. Цимідан 

 

 

 



 

    

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                           №________                              

м. Лиман 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Лиманської  

міської ради від 21.02.2018 №22 “Про 

затвердження Порядку взяття 

громадян на соціальний квартирний 

облік, їх перебування  на такому 

обліку, зняття з нього та надання  

соціального житлового фонду для 

осіб,  які потребують соціального 

захисту ” 

  
 

 

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 міської ради 

          __________ № ______ 

СКЛАД 

оцінної комісії з визначення вартості майна та розподілу соціального житла 

громадян, які бажають стати на соціальний квартирний облік, перебувають на 

такому обліку та користуються соціальним житлом 

 

Муравльова О.М. - Заступник міського голови, голова комісії 

 

Свирид В.В. 

 

Грецький О.В. 

 

Члени комісії: 

- 

 

 

- 

депутат міської ради, заступник голови комісії 

 

головний спеціаліст відділу ЖКГ виконавчого комітету міської 

ради, секретар комісії 

 

Голєв С.І. 

 

- 

 

начальник служби у справах дітей міської ради 

 

 

Ребрей К.Є. 

 

 

Сабініна І.М. 

 

 

Слєпцов А.О. 

 

 

Соляник Ю.С. 

 

 

Шепілов Д.О. 

 

Шуляченко І.О. 

 

 

Яцюк О.О. 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

заступник начальника відділу обліку та звітності виконавчого 

комітету міської ради, заступник головного бухгалтера 

 

головний спеціаліст відділу економічного розвитку та торгівлі  

виконавчого комітету міської ради  

 

директор Лиманського міського центру соціальної служби для 

сім'ї, дітей та молоді 

 

т.в.о. начальника відділу житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради 

 

в.о. директора КП “Лиманська СЄЗ” 

 

начальник юридичного відділу виконавчого комітету міської 

ради 

 

заступник начальника Управління соціального захисту 

населення  

 

 



Т.в.о.начальника відділу  

житлово-комунального господарства                   

виконавчого комітету Лиманської 

міської ради         Ю.С.Соляник 

 

 

Керуючий справами                  Р.О.Малий 


