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ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 позачергового  засідання виконавчого комітету  міської ради 

 

 

м.Лиман        На 21.03.2018 

         Початок о 10.00 

         зала засідань 

Виконавчого комітету                    

Лиманської міської ради 

         (вул.Незалежності, 46) 

 

Відповідно до п 2.2.57. «Положення про виконавчий комітет Лиманської 

міської ради» на засіданні виконкому надається час: 

• на розгляд питань порядку денного (з врахуванням доповіді, 

співдоповіді, запитань, відповідей, виступів з обговорення питання, внесення 

поправок до проекту рішення, заключного слова) – не більше 30 хвилин (в разі 

необхідності тривалість розгляду питання може бути продовжена за рішенням 

виконкому); 

• для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин; 

•  для співдоповіді з питань порядку денного – до 5 хвилин; 

•  для оголошення запитань – до 1 хвилини; 

•  для відповіді на запитання – до 2 хвилин; 

 для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, 

заключного слова – до 3 хвилин. 

 

1 Про стан готовності сільськогосподарських підприємств Лиманської об’єднаної терито-

ріальної громади до проведення весняно – польових робіт у 2018 році. 

Доповідач: Задорожний Олексій Олександрович — в.о. начальника управління 

агропромислового розвитку 

2 Про затвердження звіту про роботу управління агропромислового розвитку Лиманської 

міської ради за 2017 рік 

Доповідач: Задорожний Олексій Олександрович — в.о. начальника управління 

агропромислового розвитку 

3 Про організацію відпочинку, оздоровлення дітей, учнівської молоді влітку 2018 року на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Доповідач: Заярна Любов Миколаївна — в.о. начальника управління освіти, молоді та спорту 

 



4 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

розвитку масового футболу  на території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2021 роки» 

Доповідач: Заярна Любов Миколаївна — в.о. начальника управління освіти, молоді та спорту 

5 Про затвердження звіту про роботу відділу освіти Лиманської міської ради за 2017 рік 

Доповідач: Заярна Любов Миколаївна — в.о. начальника управління освіти, молоді та спорту 

6 Про затвердження звіту про роботу відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Лиманської 

міської ради за 2017 рік 

Доповідач: Заярна Любов Миколаївна — в.о. начальника управління освіти, молоді та спорту 

7 Про затвердження звіту про роботу Лиманського центру соціальної реабілітації дітей-

інвалідів за 2017 рік 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна - Директор Лиманського центру соціальної 

реабілітації дітей інвалідів 

8 Про затвердження звіту про роботу територіального центру соціального обслуговування ( 

надання соціальних послуг ) м. Лиман за 2017 рік 

Доповідач: Парфьонова Наталія Олексіївна — директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман. 

9 Про затвердження звіту про роботу управління соціального захисту населення Лиманської 

міської ради за 2017 рік 

Доповідач:Мальченко Ганна Вікторівна — начальнику управління соціального захисту 

населення 

10 Про затвердження порядку використання коштів бюджету Лиманської об’єднаної 

територіальної громади для здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю і дітей віком 

до 2 років , які мають ризик щодо отримання інвалідності 

Доповідач:Мальченко Ганна Вікторівна — начальнику управління соціального захисту 

населення 

11 Про утворення комісії з призначення всіх видів соціальної допомоги в окремих випадках 

Доповідач:Мальченко Ганна Вікторівна — начальнику управління соціального захисту 

населення 

12 Про створення комісії з питань встановлення статусу учасника війни 
Доповідач:Мальченко Ганна Вікторівна — начальнику управління соціального захисту 

населення 

13 Про створення комісії з розгляду питань надання  матеріальної допомоги  учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей   загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, які зареєстровані на  території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади 

Доповідач:Мальченко Ганна Вікторівна — начальнику управління соціального захисту 

населення 

14 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Краснолиманської міської ради від     

20.03.2013р . № 65 «Про утворення комісії  у справах альтернативної (невійськової) служби» 

Доповідач:Мальченко Ганна Вікторівна — начальнику управління соціального захисту 

населення 

15 Про затвердження звіту про роботу відділу культури і туризму Лиманської міської ради за 



2017 рік 

Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна — начальник відділу культури і туризму 

16 Про затвердження звіту про роботу фінансового  управління Лиманської міської ради за 

2017 рік 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління 

17 Звіт про роботу комунального  підприємства  “Лиманська СЄЗ” за   2017 рік 

Доповідач: Неклеса Дмитро Олександрович - директор комунального  підприємства  

“Лиманська СЄЗ” 

18 Звіт про роботу комунального  підприємства “Лиманський “Зеленбуд”” за 2017 рік 

Доповідач: Мороз Надія Олександрівна – директор комунального  підприємства “Лиманський 

“Зеленбуд”” 

19 Про затвердження Переліку доріг комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади, що потребують поточного та капітального  ремонту у 2018 р. 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — в.о. заступника міського голови 

20 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — в.о. заступника міського голови 

21 Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла на одну особу за 

січень-березень 2018 року в м.Лиман 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — в.о. заступника міського голови 

22 Про затвердження інформаційної та технологічної карток послуги, що надається у Центрі 

надання адміністративних послуг 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — в.о. заступника міського голови 

23 Про затвердження звіту про роботу КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня» 

Доповідач: Демидова Вікторія Вікторівна — головний лікар Центральної районної 

лікарні 

24 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про  затвердження Цільової 

Програми Захисник Вітчизни - 2018 на території Лиманської об'єднаної територіальної 

громади 

Доповідач: Балан Борис Дмитрович — військовий комісар Слов'янського об'єднаного 

міського військового комісаріату 

25 Про проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу до 

лав Збройних Сил України та інших військових формувань у 2018 році 

Доповідач: Балан Борис Дмитрович — військовий комісар Слов'янського об'єднаного 

міського військового комісаріату 

26 Про видалення дерев на території Лиманської об'єднаної територіальної громади 

Доповідач: Лебеденко Валерій Дмитрович — начальник відділу екології та природних 

ресурсів 

27 Про делегування Комунальному підприємству «Управління капітального будівництва» 

Дружківської міської ради функцій замовника робіт на об'єкти фінансування яких 

передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Доповідач:Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

28 Про делегування Комунальному підприємству «Управління капітального будівництва» 

Дружківської міської ради функцій замовника робіт по об'єкту « Капітальний ремонт 



другого поверху та підвальних приміщень КЗ «Лиманський ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна» 

фінансування якого передбачається за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку. 

Доповідач:Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

29 Про затвердження плану заходів з реалізації правоосвітницького проекту «Я маю право!» 

на території  Лиманської об'єднаної територіальної громади у 2018 році 

Доповідач: Шуляченко Ірина Олексіївна — начальник юридичного відділу 

30 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 22.12.2017 року № 7/40-1789 “Про затвердження Програми економічного 

і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні 

напрями розвитку на 2019 і 2020 роки” 

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна - начальник відділу економічного розвитку та торгівлі 

31 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови 

32 Про надання дозволу на перепланування квартири № 3 у житловому будинку №3 по вулиці 

Слов'янській в місті Лиман Донецької області 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна —  начальник відділу містобудування та архітектури 

33 Про визначення місць розташування в’їздних стел (знаків) на території Лиманської об’єднаної 

громади 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна —  начальник відділу містобудування та архітектури 

34 Про переведення садового будинку № 300, який розташований в садовому товаристві 

“Зелений яблуневий сад” в місті Лиман  Донецької області у житловий будинок 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна —  начальник відділу містобудування та архітектури 

35 Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна —  начальник відділу містобудування та архітектури 

36 Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на ІІ квартал 2018 року 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради 

37 Про затвердження звіту про роботу служби у справах дітей Лиманської міської ради 

Донецької області за 2017 рік 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей 

 Питання служби у справах дітей 

38 Про надання малолітній Коротич Ангеліні Юріївні, 09.11.2012 року народження,  статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей 

39 Про надання дозволу неповнолітній Савченко Анастасії Геннадіївні,  27.02.2004 року 

народження, на реєстрацію на її ім’я  1/2 частини автомобіля, яка діє за згодою матері – 

Савченко Марини Володимирівни 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей 

40 Про встановлення опіки над малолітньою  Коротич Анегліною Юріївною, 09.11.2012 

року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей 



 


