
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

___________       №____ 
м. Лиман 

 
Про вирішення житлових питань 

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при виконавчому 
комітеті Лиманської міської ради від __.02.2022 №2, 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 (зі змінами), керуючись ст.ст. 30, 40 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської 
ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Прийняти до квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської 
ради: 
1.1. Іванцова Назара Анатолійовича, учасника бойових дій, склад сім’ї 1 особа 
(заявник), включивши до переліку громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов та громадян які мають право на першочергове отримання житлової площі, 
керуючись п.п.1 п.13, п.п.4 п.44 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. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І. Л. 
 
 
 
Міський голова                                                          Олександр ЖУРАВЛЬОВ 

 

 

 

 



 
ПРОТОКОЛ № 1 

 засідання громадської житлової комісії при виконавчому комітеті міської 
ради від ___.02.2022 року 

 

СИРОВАТСЬКА Ірина  - заступник міського голови,голова комісії 

АФОНІН Юрій  - заступник міського голови, заступник 
голови комісії 

ГРЕЦЬКИЙ Олександр  - головний спеціаліст відділу житлово-  
 комунального господарства  виконавчого 
 комітету міської ради, секретар комісії 

Члени комісії:  

ГОЛЄВ Сергій  - начальник служби у справах дітей  
 міської ради 

РЕБРЕЙ Катерина  - заступник начальника відділу обліку та 
звітності виконавчого комітету міської 
ради 

РОМЕНСЬКА Валентина  - головний спеціаліст відділу 
економічного розвитку та торгівлі 
виконавчого комітету міської ради 

ТОКАРЧИК Олександр - депутат Лиманської міської ради  

МАЦЕГОРА Валентина - депутат Лиманської міської ради 

МАЛИШКО Алла - голова громадської організації людей з 
інвалідністю “Подолання” (за згодою) 

УДОВИЧЕНКО Катерина - начальник відділу житлово-
комунального господарства виконавчого 
комітету міської ради 

КОСИК Яна - начальник юридичного відділу 
виконавчого комітету міської ради 

Порядок денний: 

1. Прийняття на квартирний облік: 
 - Іванцов Назар Анатолійович 
2. Розгляд звернення Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 
 
СЛУХАЛИ: 
Ірину СИРОВАТСЬКУ 
 Щодо виконання 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 
1. Прийняття на квартирний облік: 



 - Іванцов Назар Анатолійович 
2. Розгляд звернення Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради  
щодо забезпечення працівників освіти житлом 
 
ВИРІШИЛИ: 
1. Прохати виконавчий комітет Лиманської міської ради прийняти до квартирного 
обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради згідно заяв: 
1.1. Іванцова Назара Анатолійовича, учасника бойових дій,  склад сім’ї 1 особа 
(заявник), включивши до переліку громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов та громадян які мають право на першочергове отримання житлової площі, 
відповідно діючого законодавства за місцем реєстрації заявник використовує не більш 
6 кв.м. житлової площі, що є підставою для визначення його як потребуючого 
поліпшення житлових умов, п.п.1 п.13, п.п.4 п.44 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. На розгляд комісії надійшло звернення Управління освіти, молоді та спорту щодо 
забезпечення працівників освіти житлом. 
  
 
Заступник міського голови, 
голова комісії                                                                             Ірина СИРОВАТСЬКА 
 
Головний спеціаліст відділу житлово-   
комунального господарства  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради,секретар комісії                                                   Олександр ГРЕЦЬКИЙ 
 


