
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
   ____________                                                                  № _____ 

м. Лиман 
 

Про вирішення житлових питань 

 

Розглянувши протоколи засідань громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради від 06.11.2020 №11, від 10.11.2020 №12 та від 

16.11.2020 №13 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, Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, 

Закону України “Про службові жилі приміщення”, 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. Папуш Анастасію Сергіївну, позбавлену батьківського піклування, склад сім’ї 1 

особа (заявник), включивши в списки громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов та в списки громадян, які мають право на позачергове отримання житлової 

площі, керуючись п.п.1 п.13, 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. Внести зміни до облікової справи квартирного обліку при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради згідно наданої заяви: 
2.1. Смірнової Нелі Євгенівні у зв’язку з одруженням, змінити прізвище з Смірнової 

на Поломану та доповнити склад сім’ї, склад сім’ї 2 особи (заявник, чоловік)   

3. Надати сімейному лікарю амбулаторії загальної практики — сімейної медицини 

смт.Дробишеве КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської 

міської ради Осадчук Анжеліці Юріївні службове житлове приміщення за адресою: 

Лиманський район, смт.Дробишеве, вул.Гагаріна, б.3, житловою площею 36,1 кв.м., 

склад сім’ї 1 особа (заявник) 
4.Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської 

міської ради (Сердюк) згідно п.3 даного рішення укласти договір 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

  Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 



ПРОТОКОЛ № 11 
 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 06.11.2020 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 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 
Сердюк Ірина Вікторівна                          - в.о.начальника відділу житлово-  

            комунального господарства виконавчого  

            комітету міської ради 
Шепілов Дмитро Олександрович            - директор КП “Лиманський СЄЗ” 
Шуляченко Ірина Олексіївна                    - начальник юридичного відділу виконавчого                           

                                                                       комітету міської ради 
 

Порядок  денний: 

1.Прийняття на квартирний облік 
2.Внесення змін до облікової справи 
3.Надання житла 

СЛУХАЛИ: 
Муравльову Олену Миколаївну 
1.Прийняття на квартирний облік 
2.Внесення змін до облікової справи 
3.Надання житла 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти на квартирний облік 

при виконавчому комітеті Лиманської міської ради: 
1.1. Папуш Анастасію Сергіївну, позбавленого батьківського піклування, склад сім’ї 1 

особа (заявник) включивши в списки громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов та в списки громадян, які мають право на позачергове отримання житлової 

площі, керуючись п.п.1 п.13, 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. Внести зміни до облікової справи квартирного обліку при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради згідно наданої заяви: 
2.1. Смірнової Нелі Євгенівні у зв’язку з одруженням, змінити прізвище з Смірнової 

на Поломану та доповнити склад сім’ї, склад сім’ї 2 особи (заявник, чоловік)   

3. Згідно наданих заяв: 



3.1. Надати Бондарєву Ігорю Віталійовичу у тимчасове зберігання з правом 

користування житлове приміщення за адресою: м.Лиман вул.Деповська, б.4 кім.8, 

житловою площею 23,6 кв.м. без права реєстрації місця проживання, склад сім’ї 1 

особа (заявник) до набуття дієздатності осіб за якими закріплене зазначене житлове 

приміщення з укладанням договору відповідального зберігання з правом 

користування строком на 1 (один) рік. 
3.2. Залишити без руху заяву Сєргєєвої Марини Володимирівни щодо надання у 

тимчасове користування житлового приміщення за адресою: м.Лиман вул.Деповська, 

б.4 кім.8 у зв’язку з відсутністю вільної житлової площі. 
 

Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             О.М.Муравльова 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 12 
 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 10.11.2020 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 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 
Сердюк Ірина Вікторівна                          - в.о.начальника відділу житлово-  

            комунального господарства виконавчого  

            комітету міської ради 
Шепілов Дмитро Олександрович            - директор КП “Лиманський СЄЗ” 
Шуляченко Ірина Олексіївна                    - начальник юридичного відділу виконавчого                           

                                                                       комітету міської ради 
 

Порядок  денний: 

1.Надання службового житла 

СЛУХАЛИ: 
Муравльову Олену Миколаївну 
1.Надання службового житла 
Згідно рішення Лиманської міської ради від 19.12.2019 №7/73-4517 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік” та рішення Лиманської міської ради від 

09.10.2020 №7/85-6203 “Про придбання та прийняття до комунальної власності 

Лиманської об’єднаної територіальної нормами житлового будинку з господарськими 

будівлями та спорудами за адресою: Донецька область, Лиманський район, 

смт.Дробишеве, вул.Гагаріна, б.3” було придбане службове житло для забезпечення 

медичного працівника за адресою: смт.Дробишеве вул.Гагаріна, б.3 

ВИРІШИЛИ: 
1 Надати сімейному лікарю амбулаторії загальної практики — сімейної медицини 

смт.Дробишеве КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської 

міської ради Осадчук Анжеліці Юріївні службове житлове приміщення за адресою: 

Лиманський район, смт.Дробишеве, вул.Гагаріна, б.3, житловою площею 36,1 кв.м., 

склад сім’ї 1 особа (заявник).  
 

Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             О.М.Муравльова 
 

Головний спеціаліст відділу житлово-   
 комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 



міської ради,секретар комісії                                                   О.В.Грецький       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 13 
 засідання  громадської  житлової комісії при виконавчому комітеті міської 

ради від 16.11.2020 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 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 
Сердюк Ірина Вікторівна                          - в.о.начальника відділу житлово-  

            комунального господарства виконавчого  

            комітету міської ради 
Шепілов Дмитро Олександрович            - директор КП “Лиманський СЄЗ” 
Шуляченко Ірина Олексіївна                    - начальник юридичного відділу виконавчого                           

                                                                       комітету міської ради 
 

Порядок  денний: 

1. Розгляд заяви Бондарєва І. В. щодо надання житлового приміщення за адресою: 

м.Лиман вул.Деповська, 4 кім.8 

СЛУХАЛИ: 
Муравльову Олену Миколаївну 
1.Щодо надходження заяви  Бондарєва І. В. від 13.11.2020 щодо надання житлового 

приміщення за адресою: м.Лиман вул.Деповська, 4 кім.8 
 
ВИРІШИЛИ: 
1. Відповідно до заяви Бондарєва І. В. щодо відмови від надання житлового 

приміщення за адресою: м.Лиман вул.Деповська, 4 кім.8 комісія прийшла до висновку  
відмовити в надані житла за адресою: м.Лиман вул.Деповська,4 кім.8. 
 

 

 

 

Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             О.М.Муравльова 
 

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

             


