
ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Керуючий справами  

        виконавчого комітету міської ради  

        __________________Р.О. Малий 

         (підпис, дата) 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 чергового  засідання виконавчого комітету  міської ради 

 

 

м.Лиман        На 16.05.2018 

         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 запобігання надзвичайних ситуацій техногенного та  природного характеру на  

водних об'єктах, розташованих на території Лиманської об'єднаної територіальної 

громади у 2018 році 

Доповідач: Роменський Сергій Анатолійович — спеціаліст відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної роботи та військового обліку 

2 Про виконання Програми зайнятості  населення     м. Красний Лиман на період до 2017 

року і попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

зайнятості населення Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» 

Доповідач: Єрьоменко Тетяна Анатоліївна — директор Лиманського міського центру 

зайнятості 

3 Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 

21.03.2018 №81 “Про затвердження Переліку доріг комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади, що потребують поточного та капітального  ремонту у 

2018 р.“ 



Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

4 Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного 

мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що надаються КП 

“Лиманський Зеленбуд” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

5 Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2002 № 325 

«Про стан розрахунків за житлово-комунальні послуги населенням, підприємствами та 

установами міста». 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

6 Про затвердження акта обстеження технічного 

стану житлового будинку № 60 по вул. Шкільній с.Торське 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

7 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

8 Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

9 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 

10 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про надання доручення 

Донецькій обласній державній адміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації 

про передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які 

забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні 

обласної ради” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

11 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 22.02.2018 №7/42-1902 “Про затвердження переліку об'єктів, які плануються 

фінансуватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади”” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

12 Про встановлення тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів ФОП 

Зінковський О.В. 

Доповідач: Лебеденко Валерій Дмитрович — начальник відділу екології та природних 

ресурсів 

13 Про встановлення тарифу на послуги з вивезення та розміщення твердих побутових 

відходів КП “Лиманський “Зеленбуд” 

Доповідач: Лебеденко Валерій Дмитрович — начальник відділу екології та природних 

ресурсів 

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

Доповідач: Лебеденко Валерій Дмитрович — начальник відділу екології та природних 

ресурсів 

15 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 



20.09.2017 №303 “Про затвердження складу комісії при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради  з питань поводження з безхазяйними відходами на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади” 

Доповідач: Лебеденко Валерій Дмитрович — начальник відділу екології та природних 

ресурсів 

16 Про організацію прийому громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з 

водо-, теплопостачання та представниками КП “Лиманська СЕЗ”, КП “Лиманський 

Зеленбуд” у центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської 

міської ради    

Доповідач: Ройко Марина Михайлівна — начальник центру надання адміністративних 

послуг.   

17 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від  21.12.2016 № 423 та 

затвердження у новій редакції інформаційної та технологічної картки Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету  Лиманської міської ради  

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління соціального 

захисту населення 

18 Про  створення  тимчасової комісії  з питань  погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення),  пенсій,  стипендій  та інших  соціальних  виплат  

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління соціального 

захисту населення 

19 Про виплату матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які зареєстровані на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління соціального 

захисту населення 

20 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми  « Служба 

«Соціальне таксі» на  території  Лиманської об’єднаної  територіальної громади  на 

2018 рік» 

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління соціального 

захисту населення 

21 Про переведення дачного будинку № 42, який розташований по вулиця Прибережна села 

Рубці Лиманського району Донецької області у житловий будинок 

Доповідач: Кича Катерина Іванівна —  спеціаліст відділу містобудування та архітектури 

22 Про переведення садового будинку № 34, який розташований в садівницькому товаристві 

“Стрункий кипарис” міста Лиман Донецької області у житловий будинок 

Доповідач: Кича Катерина Іванівна —  спеціаліст відділу містобудування та архітектури 

23 Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна  

Доповідач: Кича Катерина Іванівна —  спеціаліст відділу містобудування та архітектури 

24 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

25 Про утворення ініціативної групи з підготовки зборів по розширенню складу Громадської 

ради при виконавчому комітеті Лиманської міської ради. 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

26 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: Андрєєва Ганна Сергіївна — спеціаліст  відділу економічного розвитку та 

торгівлі 

27 Про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І квартал  2018 року 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління 

28 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 

29 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Парфьонова Наталія Олексіївна — директор територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман. 

 Питання служби у справах дітей 

30 Про участь у вихованні малолітніх ###, ### року народження, та ###, ### року 

народження, їх батька – ###, ### року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

31 Про тимчасове влаштування малолітнього ###, ### року народження, до державного 

закладу на повне державне забезпечення 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

32 Про надання дозволу ### на укладення договору купівлі - продажу на його ім’я 

житлового будинку 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

33 Про припинення піклування над неповнолітнім ###, ### року народження.  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

35 Про встановлення опіки над малолітнім ###, ### року народження.  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

36 Про припинення опіки над малолітнім ###, ### року народження.  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

37 Про надання дозволу ###, ### на укладення правочину щодо продажу земельної ділянки від 

імені малолітньої ###, ### року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

 


