
ПРОЕКТ 
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від                                №  

м. Краматорськ      
 

 

Про взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб, які потребують 

надання житлового приміщення з 
фонду житла для тимчасового 
проживання, зняття з обліку та 

надання квартир з фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо 
переміщених осіб 

 

             

Розглянувши заяви громадян та пропозиції житлової комісії з обліку внутрішньо 
переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо 
переміщеним особам, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 
582 «Про затвердження Порядку формування фондів для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 
приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», 
рішенням виконкому Краматорської міської ради від 19.08.2020 року № 668 «Про утворення 
житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання  житлових приміщень для 
тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам», рішенням виконкому 
Краматорської міської ради від 06.01.2021 № 3 «Про створення фонду для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб», ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Взяти на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлових 
приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам та 
перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб 
за місцем фактичного проживання/перебування в межах території обслуговування 
виконавчого комітету Краматорської міської ради: 

 

Кузьміних Валентину Миколаївну, ***, за № 66В/21; 

Юдову Анастасію Євгенівну *** за № 67В/21; 
Іоничеву Марину Петрівну ***за № 68В/21; 
Коротю Людмилу Олександрівну ***за № 69В/21; 

Заболотську Олену Владиславівну ***за № 70В/21; 

Чеботаєву Наталю Миколаївну, *** за № 71В/21; 
Колле Михайла Миколайовича *** за № 72В/21; 

Покусаєву Ірину Дмитрівну, ***, за № 73В/21; 
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Головка Юрія Михайловича ***за № 74В/21; 

Вакуленко Юлії Львівни *** за № 75В/21; 

Почебут Світлану Степанівну, ***, за № 76В/21; 
Середенкову Тетяну Володимирівну ***за № 77В/21; 

Алексеєва Владислава Валентиновича ***за № 78В/21; 

Прозукіну Тамару Дмитрівну, ***, за № 79В/21; 

Русакову Оксану Петрівну, *** за № 80В/21; 

Мануйленко Яну Дмитрівну ***за № 81В/21. 
 

2. Зняти з обліку внутрішньо переміщених осіб згідно з пунктом 20 «Порядку 
надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб» Бичек Тетяну Вікторівну *** № 35В/21. 

 

3. Включити до складу сім'ї Глущенко Діани Олексіївни її сина, Глущенка Мирона 
Владиславовича, ***. (№ 45В/21). 

 

4. Надати квартири з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо 
переміщених осіб громадянам, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, що 
потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб: 

 

Фірсовій Марині Віталіївні *** ***-кімнатну квартиру жилою площею ***кв.м по 
***, загальний бал на сім'ю – 29 балів; 

Мануйлі Олександру Володимировичу *** ***-кімнатну квартиру жилою площею 
***кв.м по ***, загальний бал на сім'ю – 29 балів; 

Гензицькій Олені Станіславівні *** ***-кімнатну квартиру жилою площею ***кв.м 
по ***, загальний бал на сім'ю – 27 балів (№ 37В/21); 

Гораш Галині Вікторівні *** ***-кімнатну квартиру жилою площею ***кв.м по ***, 

загальний бал на сім'ю – 27 балів (№ 49В/21); 
Вороніній Марині Вікторівні *** ***-кімнатну квартиру жилою площею ***кв.м по 

***, загальний бал на сім'ю – 27 балів (№ 58В/21); 
Бурцевій Наталі Анатоліївні *** ***-кімнатну квартиру жилою площею ***кв.м по 

***, загальний бал на сім'ю – 26 балів (№ 51В/21); 
Валєєву Володимиру Васильовичу *** ***-кімнатну квартиру жилою площею 

***кв.м по ***, загальний бал на сім'ю – 25 балів (№ 25В/21). 

 

4. Управлінню житлово-комунального господарства підготувати спеціальні ордери 

та заключити договори користування з громадянами на квартири строком на 1 рік. 
 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
відповідно до розподілу повноважень. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          Олександр ГОНЧАРЕНКО 
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