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ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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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 комплексні заходи щодо захисту від пожеж лісів, сільгоспугідь на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади у весняно-літній пожежонебезпечний період 2018 року 

Доповідач: Титаренко Володимир Іванович — начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної роботи та військового обліку 

2 Про надання згоди на укладання договору відповідального зберігання з правом 

користування 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

3 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 20.09.2017 №312 “Про 

затвердження складу постійно діючої комісії по інвентаризації, прийому, передачі, 

визначенню непридатності матеріальних цінностей і встановленню неможливості або 

неефективності проведення відновлювального ремонту об’єктів комунальної власності” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

4 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.01.2017 №8 “Про 

затвердження постійно діючої комісії з розгляду питань пов'язаних з відключенням 



окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та 

гарячого водопостачання” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

5 Про  затвердження  вартості ритуальних послуг,  визначених  для забезпечення 

безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

6 Про затвердження розпорядження міського голови 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

7 Про підсумки осінньо-зимового періоду 2017-2018 р.р. та заходи щодо підготовки 

підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 

2018-2019 р.р. 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

8 Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету міської ради від 20.01.2016  р. № 9   

«Про утворення комісії щодо своєчасних розрахунків населення за одержані житлово-

комунальні послуги» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

9 Про припинення надання послуг централізованого гарячого водопостачання населенню 

міста 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

10 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

11 Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

12 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.02.2018 року за 

№29 “Про затвердження складу громадської житлової комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради та положення про неї” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

13 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.02.2018 року за 

№22 “Про затвердження Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх 

перебування  на такому обліку, зняття з нього та надання  соціального житлового фонду для 

осіб,  які потребують соціального захисту ” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

14 Про хід виконання розпорядження міського голови від 28.03.2018 №185 “Про обстеження 

дитячих ігрових майданчиків розташованих на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

15 Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 17.01.2018 № 1 “Про утворення комісії по відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення оцінки вартості майна об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації,відчуженню та оренди” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

16 Про схвалення проекту рішення міської ради “ Про внесення змін  до  Програми 

реформування, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 22.12.2017 №7/40-1760” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

17 Щодо укладення договорів про надання послуги з управління багатоквартирним 



будинком 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

18 Про затвердження Переліку пам'ятників, пам'ятних знаків, що потребують поточного 

ремонту у 2018 р 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

19 Про затвердження проектної документації 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

20 Про затвердження проектної документації 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

21 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької 

області від 15.03.2017 р. № 90   “Про затвердження Положення про архітектурно-

містобудівну раду” 

Доповідач: Кича Катерина Іванівна —  в.о. начальника відділу містобудування та 

архітектури 

22 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 15.06.2016 

р. № 223 “Про затвердження нового складу комітету забезпечення доступності інвалідів та 

інших маломобільних груп населення до об’єктів житлового, соціального та громадського 

призначення” 

Доповідач: Кича Катерина Іванівна —  в.о. начальника відділу містобудування та 

архітектури 

23 Про переведення садового будинку № 127, який розташований за адресою: вулиця 

Оскольська село Яцьківка Лиманського району Донецької області у житловий будинок 

Доповідач: Кича Катерина Іванівна —  в.о. начальника відділу містобудування та 

архітектури 

24 Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна 

Доповідач: Кича Катерина Іванівна —  в.о. начальника відділу містобудування та 

архітектури 

25 Про  схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження міської програми 

“Репродуктивне та статеве здоров'я населення Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 — 2022 роки” 

Доповідач: Демідова Вікторія Вікторівна - головний лікар комунального лікувально-

профілактичного закладу “Лиманська центральна районна лікарня” 

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

заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2017 - 2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

23.12.2016 року № 7/22-960 (з внесеними змінами та доповненнями)”  та затвердження в 

новій редакції на 2018 рік 

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

27 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: Авдеєнко Надія Павлівна - начальник відділу економічного розвитку та торгівлі 

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

Доповідач: Лебеденко Валерій Дмитрович — начальник відділу екології та природних 

ресурсів 

29 Про   підготовку   та       проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на 



території  Лиманської об'єднаної територіальної громади 

Доповідач: Бартошевич Олександр Олексійович -  т.в.о. першого заступника, начальник 

мобілізаційного відділу Слов'янського об’єднаного міського військового комісаріату 

30 Про затвердження розпорядження міського голови 

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

31 Про затвердження розпорядження міського голови 

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

32 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови 

33 Про затвердження складу  адміністративної комісії при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради 

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови 

34 Про проведення консультації з громадськістю у формі публічного громадського 

обговорення питання зміни тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним 

транспортом на міському маршруті “Лиман (АС) — Зелений Клин” 

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови 

35 Про результати  державного фінансового аудиту виконання місцевого бюджету 

Лиманської об’єднаної територіальної  громади за 2014 – 2016 роки та січень-вересень  

2017 року 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління 

36 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 22.12.2017 № 7/40-1790 «Про бюджет об`єднаної територіальної громади на 

2018 рік» 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління 

37 Про внесення змін до Положення про порядок проведення конкурсу проектів місцевого 

розвитку в межах місцевої цільової програми «Громадський бюджет Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 - 2020 роки» затвердженого рішенням від 

21.02.2018   № 53 

Доповідач: Авдеєнко Наталія Олександрівна — начальник інвестиційного відділу 

38 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про звіт виконавчого комітету 

Лиманської міської ради” 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

39 Про погодження статуту громадського формування з охорони громадського порядку 

“Варта Лиманщини” 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

 Питання служби у справах дітей 

40 Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Краснолиманської міської ради від 

16.09.2009 року № 343 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

41 Про встановлення опіки над малолітньою ###, ### року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

42 Про надання дозволу ### на укладення договору дарування на її ім’я житлового 

будинку  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

43 Про надання малолітньому ###, ### року народження, статусу дитини-сироти 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 



44 Про надання малолітній ###, ### року народження, статусу дитини-сироти 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

 


