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ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 чергового  засідання виконавчого комітету  міської ради 

 

 

м.Лиман        На 18.07.2018 

         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 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 

2 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 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 

3 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 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 

4 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.09.2013 

№242 “Про затвердження інформаційних і технологічних карток на адміністративні 

послуги, які надаються посадовими особами Краснолиманської міської ради та 

виконавчим комітетом Краснолиманської міської ради” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

 

5 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 

6 Про затвердження переліку житлових будинків в яких планується встановлення 

приладу обліку теплової енергії 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

7 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 

8 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 

9 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

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

за квітень-червень 2018 року в м.Лиман 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

11 Про затвердження економічно-обгрунтованих тарифів на перевезення пасажирів на 

міському маршруті “Лиман (АС) - Зелений Клин” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

12 Про внесення змін та доповнень до додатку 1  рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.06.2018 №190 “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 

13 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про  затвердження цільової програми 

забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Лиманської об'єднаної 

територіальної громади Донецької області на 2018-2019 роки” 
Доповідач: Титаренко Володимир Іванович - начальник відділу з питань ЦЗ, 

мобілізаційної роботи та військового обліку виконавчого комітету міської ради 

                   

14 Про організацію роботи  обліку дітей шкільного віку та учнів на території Лиманської 

ОТГ 

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді  та спорту 



15 Про надання окремим закладам освіти статусу українськомовних 

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді  та спорту 

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

15.03.2017 року № 87 „Про  утворення   тристоронньої соціально-економічної  ради  

Лиманської об”єднаної територіальної громади та затвердження  Положення  

про неї”  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна   —  начальник управління соціального 

захисту населення 

17 Про затвердження інформаційних та технологічних карток Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету  Лиманської міської ради  
Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна   —  начальник управління соціального 

захисту населення 

18 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

19.07.2017№257« Про створення комісії з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна   —  начальник управління соціального 

захисту населення 

19 Про виплату одноразової грошової допомоги для оформлення паспорту  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна   —  начальник управління соціального 

захисту населення 

20 Про внесення змін та доповнень до   інформаційних та технологічних карток Центру 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету  Лиманської міської ради 
Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна   —  начальник управління соціального 

захисту населення 

21 «Про створення комісії та робочої групи з питань  легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення» 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна   —  начальник управління соціального 

захисту населення 

22 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 
23 Про заходи щодо складання  проекту бюджету об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки 

Доповідач: Запащенко Наталія Олександрівна — заступник начальника фінансового 

управління 

24 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: Запащенко Наталія Олександрівна — заступник начальника фінансового 

управління 

25 Про переведення садового будинку №80, який розташований в садівницькому 

товаристві “Зелений яблуневий сад” міста Лиман Донецької області у житловий 

будинок 

Доповідач:  Кича Катерина Іванівна— спеціаліст відділу містобудування та архітектури 

26 Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна  



Доповідач: Кича Катерина Іванівна— спеціаліст відділу містобудування та архітектури  

27 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження комплексної 

програми економічного розвитку сільських територій Лиманської ОТГ на 2018-2020 

року 

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

агропромислового розвитку міської ради. 

28 Про затвердження  Порядку відшкодування різниці між встановленим та економічно 

обґрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів і багажу автомобільним 

транспортом на міському маршруті КП «Лиманська СЄЗ» 

Доповідач: Ребрей Катерина Євгенівна — заступниик головного бухгалтера 

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

Доповідач: Лебеденко Валерій Дмитрович — начальник відділу екології та природних 

ресурсів 
30 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови 
31 Про внесення змін до  складу спостережної комісії  при виконавчому комітеті міської ради 

затвердженої рішенням виконавчого комітету  Лиманської міської ради від 18.10.2017 

№359 “ Про спостережну комісію при виконавчому комітеті Лиманської міської ради” 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 
32 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

33 Про реєстрацію військовослужбовців для проходження військової служби у м.Лиман 

(рішення з грифом ДСК). 

доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

 Питання служби у справах дітей  

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

батьківського піклування. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

35 Про участь у вихованні малолітнього ###, ### року народження його батька — ### 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

 

 


