
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ 
_______________                                                                                        №_______ 

м. Лиман 
 

Про затвердження протоколів 

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 протоколи 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 18.06.2019 № 4 та від 8.07.2019 №5 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 протоколи 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 №4 від 18.06.2019 р. (додається) 
- протокол №5 від 08.07.2019 р. (додається) 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Драч Ю.А. 
 

Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 



                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                                                                     Міський голова 
                                                                             ____________________П.Ф.Цимідан 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
 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.  
                                                18.06.2019 р. 

Засідання комісії проводив перший заступник міського голови Ю.А.Драч 
 

ПРИСУТНІ члени комісії: 
Драч Юрій Анатолійович                           - перший заступник міського голови, голова  
                                                                         комісії 
 

Грецький Олександр Вячеславович          - головний спеціаліст відділу житлово-      
                                                                         комунального господарства  виконавчого 
                                                                         комітету міської ради, секретар комісії  
Авдєєнко Надія Павлівна                           - начальник відділу економічного розвитку і                                                
                                                                        торгівлі виконавчого комітету міської ради           

Біленко Галина Миколаївна                       - начальник відділу державної реєстрації   
                                                                        виконавчого комітету міської ради   
Голєв Сергій Іванівна                                 - начальник служби в справах дітей міської  
                                                                        ради 
Кича Катерина Іванівна                              - головний спеціаліст відділу містобудування 
                                                                        та архітектури виконавчого комітету  
                                                                         міської ради 
Манцева Наталія Іванівна                          -  начальник відділу обліку та звітності, 
                                                                         головний бухгалтер виконавчого комітету 
                                                                         міської ради 
Слєпцов Андрій Олександрович               - директор Центру соціальних служб сім’ї      
                                                                         дітей і молоді міської ради 
Соляник Юлія Сергіївна                            - т.в.о. начальника відділу житлово-     
                                                                        комунального господарства виконавчого           
                                                                        комітету міської ради   
Шуляченко Ірина Олексіївна                     - начальник юридичного відділу   

                                виконавчого комітету міської ради 
ПРИСУТНІ: 
Юрченко Юлія Станіславівна                    - учасник конкурсу 
 

Білик Валентина Йосипівна                      - учасник конкурсу 
 

 Порядок  денний: 

СЛУХАЛИ: 
Драча Юрія Анатолійовича 
2. Щодо виконання регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки, затвердженої 
розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації від 02.03.2018 

№290/5-18,  розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної 
адміністрації від 28.02.2019 року № 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 рішення виконавчого 



комітету Лиманської міської ради від 17.04.2019 р. №182 “Про затвердження Положення 
про порядок придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа за кошти бюджету Лиманської об’єднаної територіальної 
громади” виникла необхідність в придбанні житла (квартир) для дітей — сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на умовах участі на вторинному 

ринку здійснюється на конкурсних засадах. 
 Станом на 14.06.2019 року згідно лоту №1 надійшло 2 пропозиції, а саме: 
 - Юрченко Юлії Станіславівни, однокімнатна квартира за адресою: м.Лиман, вул. 

К.Гасієва, б.17, кв. 80, загальна площа 35,6 кв.м., вартість згідно незалежної оцінки 

269955,00 грн. Конкурсна пропозиція складає 269000,00 грн. Надані документи 

відповідають зазначеному у оголошенні переліку документів для придбання житла. 
 - Білик Валентини Йосипівни, однокімнатна квартира за адресою: м.Лиман, 

вул.К.Гасієва, б.12, кв.13, загальна площа 35,1 кв.м., вартість згідно незалежної оцінки 

294000,00грн. Конкурсна пропозиція складає 290000,00 грн. Надані документи 

відповідають зазначеному у оголошенні переліку документів для придбання житла. 
ВИРІШИЛИ: 
Під час проведення комісійного огляду однокімнатної квартири за адресою м.Лиман 

вул.К.Гасієва, б.17 кв.80 було встановлено, що квартира фактично знаходиться в 
експлуатації, мала вплив різних фізичних факторів внаслідок чого втратила частково або 

повністю власні первісні технічні або технологічні якості. Комісія методом 

обговорювання та голосування вирішила у разі усунення зазначених недоліків та 
здійснення поліпшення в квартирі, впродовж 20 календарних днів, рекомендувати 

підготувати проект рішення Лиманської міської ради про придбання квартири у 

громадянки Юрченко Юлії Станіславівни за адресою м.Лиман вул.К.Гасієва, б.17 кв.80. 
“за” - 10 
“проти” - 0 
“утримались” - 0 
Під час проведення комісійного огляду однокімнатної квартири за адресою м.Лиман 

вул.К.Гасієва, б.12, кв.13 було встановлено, що квартира фактично знаходиться в 
експлуатації, мала вплив різних фізичних факторів внаслідок чого втратила частково або 

повністю власні первісні технічні або технологічні якості. Комісія методом 

обговорювання та голосування вирішила у разі усунення зазначених недоліків та 
здійснення поліпшення в квартирі, впродовж 20 календарних днів, рекомендувати 

підготувати проект рішення Лиманської міської ради про придбання квартири у 

громадянки Білик Валентини Йосипівни за адресою  м.Лиман вул.К.Гасієва, б.12, кв.13 
“за” - 10 
“проти” - 0 
“утримались” - 0 
Підготувати проект рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради про 
затвердження протоколів та пропонувати членам виконкому Лиманської  міської ради 

його розглянути. 
Зазначені недоліки у житлових приміщеннях розглянутих конкурсною комісією 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 у протоколах №2 від 10.05.2019 та  №3 від 

27.05.2019 вважати як усунуті.  
 

ДОРУЧИТИ 
1. Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

(Соляник): 
1.1. Надати оголошення в засобах масової інформації та на сайті міської ради про 

проведення закупівель на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання, 
житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа 
відповідно до затверджених критеріїв : 
 Лот №1 — 3 однокімнатних квартири  



  
 

 

Драч Юрій Анатолійович   - перший заступник міського голови, голова  
комісії 

Грецький Олександр 

Вячеславович  
 - головний спеціаліст відділу житлово- 

комунального господарства  виконавчого 
 комітету міської ради, секретар комісії  

Авдєєнко Надія Павлівна     - начальник відділу економічного розвитку і 
торгівлі виконавчого комітету міської ради  

Біленко Галина 
Миколаївна 

 - начальник відділу державної реєстрації  
  виконавчого комітету міської ради 

Голєв Сергій Іванович  - начальник служби в справах дітей міської 
ради 

Кича Катерина Іванівна                               головний спеціаліст відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету міської ради 

Манцева Наталія Іванівна  - начальник відділу обліку та звітності, 
головний бухгалтер виконавчого комітету 

міської ради 

Слєпцов Андрій 

Олександрович    
  - директор Центру соціальних служб сім’ї      

 дітей і молоді міської ради 

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

комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради                                                                    

Шуляченко Ірина 
Олексіївна 

 - начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                                                                     Міський голова 
                                                                             ____________________П.Ф.Цимідан 
 

ПРОТОКОЛ № 5 
 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.  
                                                8.07.2019 р. 

Засідання комісії проводив перший заступник міського голови Ю.А.Драч 
 

ПРИСУТНІ члени комісії: 
Драч Юрій Анатолійович                           - перший заступник міського голови, голова  
                                                                         комісії 
 

Грецький Олександр Вячеславович          - головний спеціаліст відділу житлово-      
                                                                         комунального господарства  виконавчого 
                                                                         комітету міської ради, секретар комісії  
Біленко Галина Миколаївна                       - начальник відділу державної реєстрації   
                                                                        виконавчого комітету міської ради   
Голєв Сергій Іванівна                                 - начальник служби в справах дітей міської  
                                                                        ради 
Кича Катерина Іванівна                              - головний спеціаліст відділу містобудування 
                                                                        та архітектури виконавчого комітету  
                                                                         міської ради 
Манцева Наталія Іванівна                          -  начальник відділу обліку та звітності, 
                                                                         головний бухгалтер виконавчого комітету 
                                                                         міської ради 
Слєпцов Андрій Олександрович               - директор Центру соціальних служб сім’ї      
                                                                         дітей і молоді міської ради 
Соляник Юлія Сергіївна                            - т.в.о. начальника відділу житлово-     
                                                                        комунального господарства виконавчого           
                                                                        комітету міської ради   
Шуляченко Ірина Олексіївна                     - начальник юридичного відділу   

                                виконавчого комітету міської ради 
 

 Порядок  денний: 

СЛУХАЛИ: 
Драча Юрія Анатолійовича 
1. Щодо виконання регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки, затвердженої 

розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації від 02.03.2018 

№290/5-18,  розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної 

адміністрації від 28.02.2019 року № 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 рішення виконавчого 

комітету Лиманської міської ради від 17.04.2019 р. №182 “Про затвердження Положення 

про порядок придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа за кошти бюджету Лиманської об’єднаної територіальної 

громади” виникла необхідність в придбанні житла (квартир) для дітей — сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на умовах участі на вторинному 

ринку здійснюється на конкурсних засадах. 



 Станом на 05.07.2019 року згідно лоту №1 не надійшло жодного пакету 

документів. 
ВИРІШИЛИ: 
Зазначені недоліки у житлових приміщеннях розглянутих конкурсною комісією 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 у протоколах №4 від 18.06.2019 вважати як усунуті.  
 

ДОРУЧИТИ 
1. Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

(Соляник): 
1.1. Надати оголошення в засобах масової інформації та на сайті міської ради про 

проведення закупівель на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання, 

житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа 

відповідно до затверджених критеріїв : 
 Лот №1 — 3 однокімнатних квартири  
  
 

 

Драч Юрій Анатолійович   - перший заступник міського голови, голова  

комісії 

Грецький Олександр 

Вячеславович  
 - головний спеціаліст відділу житлово- 

комунального господарства  виконавчого 
 комітету міської ради, секретар комісії  

Біленко Галина 

Миколаївна 
 - начальник відділу державної реєстрації  

  виконавчого комітету міської ради 

Голєв Сергій Іванович  - начальник служби в справах дітей міської 

ради 

Кича Катерина Іванівна                               головний спеціаліст відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської ради 

Манцева Наталія Іванівна  - начальник відділу обліку та звітності, 

головний бухгалтер виконавчого комітету 

міської ради 

Слєпцов Андрій 

Олександрович    
  - директор Центру соціальних служб сім’ї      

 дітей і молоді міської ради 

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

комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради                                                                    

Шуляченко Ірина 

Олексіївна 
 - начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


