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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 хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.03.2018 року № 63 

“Про стан готовності сільськогосподарських підприємств Лиманської об’єднаної 

територіальної громади до проведення весняно-польових робіт у  2018 році”. 

Доповідач: Дворніков Сергій Васильович — головний спеціаліст управління 

агропромислового розвитку міської ради. 

2 Про стан готовності сільськогосподарських підприємств до збирання ранніх зернових 

культур  у 2018 році 
Доповідач: Дворніков Сергій Васильович — головний спеціаліст управління 

агропромислового розвитку міської ради. 

3 Про охорону врожаю 2018 року від пожеж 

Доповідач: Гайдуков Сергій Володимирович — заступник начальника  державного 

пожежно-рятувального загону номер 21. 

4 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.04.2018  № 113 

“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 

5 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 

6 Про внесення змін та доповнень 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 

7 Про затвердження Переліку об'єктів та Переліку оплачуваних суспільно-корисних робіт 

для осіб, на яких судом накладене адміністративне стягнення у виді суспільно-корисних 

робіт на 2018 рік 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

8 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

9 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.04.2018 №124 

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

ремонту у 2018 р” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

10 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 

11 Про затвердження протоколу засідання  тимчасової комісії з проведення конкурсу щодо 

передачі в оренду об’єктів комунальної власності, які знаходяться  на балансі виконавчого 

комітету 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

12 Про проведення консультації з громадськістю у формі публічного громадського 

обговорення питання затвердження Програми приватизації (відчуження) майна 

комунальної власності Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 

роки 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

13 Про проведення консультації з громадськістю у формі публічного громадського 

обговорення питання  щодо встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та 

прибудинкових територій в м. Лиман 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

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

Доповідач: Лебеденко Валерій Дмитрович — начальник відділу екології та природних 

ресурсів 

15 Про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-героїня»  

Владімірової М.Я. 

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови  



16 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

17 Про надання окремим закладам освіти статусу українськомовних 

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти та спорту 

18 Про переведення садового будинку № 13, який розташований в садівницькому товаристві 

“Ромашка” міста Лиман Донецької області у житловий будинок 

Доповідач: Кича Катерина Іванівна - спеціаліст відділу містобудування та архітектури 

19 Про надання дозволу на перепланування квартири № 4 шляхом улаштування балкону у 

житловому будинку № 14 по вулиці Комунальна в місті Лиман Донецької області  

Доповідач: Кича Катерина Іванівна - спеціаліст відділу містобудування та архітектури 

20 Про надання дозволу на перепланування квартири № 3 шляхом улаштування балкону у 

житловому будинку № 4 по вулиці Лейко Івана в місті Лиман Донецької області  

Доповідач: Кича Катерина Іванівна - спеціаліст відділу містобудування та архітектури 

21 Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна  

Доповідач: Кича Катерина Іванівна - спеціаліст відділу містобудування та архітектури 

22 Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку “Надія Лиман”  

Доповідач: Кича Катерина Іванівна - спеціаліст відділу містобудування та архітектури 

23 Про надання згоди на розміщення сезонної торгової точки з продажу лимонаду та 

морозива 

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

24 Про надання згоди на розміщення сезонних торгових точок з продажу квасу та лимонаду 

з перевізних “Ролл-барів” 

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

25 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 

26 Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на ІІI квартал 2018 року 
Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

27 Про затвердження  положення про придбання житла дітям-сиротам та дітям 

позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна - спеціаліст служби у справах дітей 

28 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: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального захисту 

населення 

29 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 

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

21.03.2018 № 89 «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: Чалий Юрій Миколайович — головний лікар комунального закладу 

“Лиманський центр первинної медико-санітарної допомоги” імені Лядукіна 

31 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач:  Парфьонова Наталія Олексіївна – директор територіального центру по 

соціальному обслуговуванню (надання соціальних послуг) міста  Лиман 

32 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 18.04.2018 

№ 143 

Доповідач: Авдєєнко Наталія Олександрівна — начальник відділу інвестиційної діяльності 

 Питання служби у справах дітей  

33 Про надання неповнолітньому ###,  ### року народження, статусу дитини-сироти 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна - спеціаліст служби у справах дітей 

34 Про надання неповнолітньому ###, ### року народження, статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна - спеціаліст служби у справах дітей 

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

16.02.2011 року № 61 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна - спеціаліст служби у справах дітей 

36 Про виведення із прийомної сім’ї, створеної  на базі родини ### та ###, ###, ### року 

народження, ###, ### року народження 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна - спеціаліст служби у справах дітей 

37 Про припинення функціонування прийомної сім’ї на базі родини ###, ### на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна - спеціаліст служби у справах дітей 

38 Про надання дозволу ### на укладення правочину щодо прийняття в дар квартири на 

ім’я її малолітньої доньки – ###, ### року народження. 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна - спеціаліст служби у справах дітей 

39 Про встановлення піклування над неповнолітнім ###, ### року народження.  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна - спеціаліст служби у справах дітей 

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

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна - спеціаліст служби у справах дітей 

41 Про встановлення піклування над неповнолітнім ###, ### року народження.  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна - спеціаліст служби у справах дітей 

42 Про влаштування неповнолітньої ####, ### року народження, до  державного 

навчального закладу на повне державне утримання 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна - спеціаліст служби у справах дітей 

43 Про припинення піклування над неповнолітнім ###, ### року народження 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна - спеціаліст служби у справах дітей 

 


