
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_____________                                                                                      №____ 

м. Лиман 
 

Про вирішення житлових 

питань 

 

Розглянувши протокол засідання громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті міської ради від 02.07.2019 №7, 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), Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», ст.ст. 32,34,36,39,40,45,46 Житлового кодексу Української РСР, 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. Потапова Олександра Сергійовича, позбавленого батьківського піклування, склад 

сім’ї — 1 особа (заявник), включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та в перелік громадян, які мають право на позачергове отримання 

житлової площі, керуючись абзацом 5 п.15 та 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 
1.2. Мілушева Марата Рінатовича, учасника бойових дій, внутрішньо переміщену 

особу, склад сім’ї — 2 особи (заявник, дружина), включивши в перелік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов та в перелік громадян, які мають право на 

першочергове отримання житлової площі, керуючись п.п.8 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. 
1.3. Деркунського Вячеслава Віталійовича, учасника бойових дій, внутрішньо 

переміщену особу, склад сім’ї — 3 особи (заявник, дружина, син), включивши в 

перелік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та в перелік громадян, 

які мають право на першочергове отримання житлової площі, керуючись п.п.8 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 даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

 

    Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан 
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Про вирішення житлових 

питань 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


