
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                        

                                             м. Лиман 
 

Про затвердження  положення 

про придбання житла для дітей 

– сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 

осіб з їх числа та складу комісії 

з питань придбання житла в 

2020 році 

 

Відповідно до статті 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», статті 25 Закону України «Про охорону дитинства», статті 11 Закону 

України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», 

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, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 02 березня 2018 року № 290/5-18 (зі 

змінами), на виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 

військово-цивільної адміністрації від 13.05.2020 року № 482/5-20 «Про затвердження 

Порядку надання та використання у 2020 році коштів субвенції з обласного бюджету 

бюджетам міст обласного значення, районів, об’єднаних територіальних громад 

Донецької області на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного 

проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа», рішення Лиманської міської ради від 19.12.2019 року № 7/73-4518 

«Про бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 рік, затвердженої рішенням Лиманської міської ради від 19.12.2019 року № 

7/73-4517, враховуючи статті 36, 39, 47, 48, 50 Житлового кодексу Української РСР, 

керуючись ст. 29, 30, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1.Затвердити положення про придбання житла дітям-сиротам та дітям,  

позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа (додаток 1). 
2. Затвердити склад конкурсної комісії з придбання житла для дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за кошти міського та 



обласного бюджетів на умовах спів фінансування  (додаток 2). 
3. Конкурсній комісії проводити заходи по придбанню житла відповідно до 

Положення. 
    4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Драча Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова         П. Ф.Цимідан 
 

 

 

 

 

 


