
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ
___________                                                                                    №___

м. Лиман

Про  вирішення  житлових

питань  соціального

квартирного обліку

Розглянувши протокол засідання 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 при

виконавчому  комітеті  міської  ради  від  14.02.2020  року  за  №2,  керуючись  Законом

України  від  12.01.2006  року  за  №  3334-IV  «Про  житловий  фонд  соціального

призначення», постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 «Деякі

питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», та

ст.ст.  30,  40  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  виконавчий

комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Виключити  з  соціального  квартирного  обліку  при  виконавчому  комітеті  міської

ради:

1.1.  Каліна  Дмитра  Геннадійовича,  склад  сім'ї  1  особа  (заявник),  керуючись  ст.19

Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” від 12.01.2006 року за

№ 3334-IV

1.2. Іванова Ігора Сергійовича, склад сім’ї 1 особа (заявник), керуючись ст.19 Закону

України  “Про  житловий  фонд  соціального  призначення”  від  12.01.2006  року  за

№3334-IV

1.3. Кушнир Семен Михайлович, склад сім’ї 1 особа (заявник), керуючись ст.19 Закону

України  “Про  житловий  фонд  соціального  призначення”  від  12.01.2006  року  за

№3334-IV

2. Включити до складу сім’ї Гулько Аліни Володимирівни, згідно наданої заяви, сина

Гулько Владислава Руслановича, склад сім’ї 2 особи (заявник, син)

3.  Надати  житлове  приміщення  з  житлового  фонду  соціального  призначення

Григор’єву Віктору Вікторовичу за адресою м.Лиман вул.І.Лейко,б.12 кв.8, житлова

площа 10,4 кв.м., загальна площа 5,73 кв.м.

4.  Комунальному  підприємству  “Лиманська  служба  єдиного  замовника”  (Шепілов)

розірвати договір найму соціального житла з Каліним Дмитром Геннадійовичем.

5.  Комунальному  підприємству  “Лиманська  служба  єдиного  замовника”  (Шепілов)

заключити договір найму соціального житла з Григор’євим В.В, згідно п.3 рішення.

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

Муравльову О.М.

Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан



ПРОТОКОЛ № 2

 засідання  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  при

виконавчому комітеті міської ради від 14.02.2020 року

Муравльова Олена Миколаївна                 - заступник міського голови,   голова   комісії

Грецький Олександр Вячеславович          -  головний спеціаліст відділу житлово- 

                                                                       комунального господарства,

                                                                       секретар комісії                                                  

   Члени   комісії:  

Голєв Сергій Іванович                                 - начальник служби у справах дітей

       

Сердюк Ірина Вікторівна                           - в.о.начальника відділу житлово-

       комунального господарства виконавчого 

       комітету міської ради

Шепілов Дмитро Олександрович             -  директор КП “Лиманська СЄЗ”

Слєпцов Андрій Олександрович     - директор Лиманського міського центру 

      соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді

Присутні

Роменська Валентина Миколаївна            - головний спеціаліст відділу економічного 

       розвитку та торгівлі виконавчого комітету

                                                                         міської ради 

Порядок  денний:

1. Виключення з соціального квартирного обліку

2. Зміна складу сім’ї соціального квартирного обліку

3.Надання житла з житлового фонду соціального призначення 

4. Розірвання договору найму соціального житла

СЛУХАЛИ:

Муравльову Олену Миколаївну       

1. Виключення з соціального квартирного обліку

2. Зміна складу сім’ї соціального квартирного обліку

3.Надання житла з житлового фонду соціального призначення 

4. Розірвання договору найму соціального житла

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Підготувати проект рішення на засідання виконавчого комітету Лиманської міської

ради  про  зняття  з  соціального  квартирного  обліку  при  виконавчому  комітеті

Лиманської міської ради:

1.1.  Каліна  Дмитра  Геннадійовича,  склад  сім'ї  1  особа  (заявник),  керуючись  ст.19

Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” від 12.01.2006 року за

№ 3334-IV



1.2. Іванова Ігора Сергійовича, склад сім’ї 1 особа (заявник), керуючись ст.19 Закону

України  “Про  житловий  фонд  соціального  призначення”  від  12.01.2006  року  за

№3334-IV

1.3. Кушнир Семен Михайлович, склад сім’ї 1 особа (заявник), керуючись ст.19 Закону

України  “Про  житловий  фонд  соціального  призначення”  від  12.01.2006  року  за

№3334-IV

2. Підготувати рішення на засідання виконавчого комітету Лиманської міської ради

про включення до складу сім’ї  Гулько Аліни Володимирівни, згідно наданої заяви,

сина Гулько Владислава Руслановича, склад сім’ї 2 особи (заявник, син)

3.  Надати  житлове  приміщення  з  житлового  фонду  соціального  призначення

Григор’єву Віктору Вікторовичу за адресою м.Лиман вул.І.Лейко,б.12 кв.8, житлова

площа 10,4 кв.м., загальна площа 5,73 кв.м.

4.  Комунальному  підприємству  “Лиманська  служба  єдиного  замовника”  (Шепілов)

розірвати договір найму соціального житла з Каліним Дмитром Геннадійовичем.

5.  Комунальному  підприємству  “Лиманська  служба  єдиного  замовника”  (Шепілов)

заключити договір найму соціального житла з Григор’євим В.В., згідно п.3 рішення.

Заступник міського голови,

голова комісії                         О.М.Муравльова

Головний спеціаліст відділу

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету міської ради,

секретар комісії                      О.В.Грецький


