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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 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 

2 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

фінансової підтримки комунальних підприємств Лиманської міської ради та 

здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2018 рік» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

3 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

приватизації (відчуження) майна комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2019 роки» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

4 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми 



відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги   

комунальному підприємству “Лиманська служба єдиного замовника» на 2018 рік» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

5 Про затвердження акта обстеження технічного стану житлового будинку № 1 по 

вул. Морозова, смт .Дробишеве Лиманського району 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

6 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

7 «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 

8 Про надання згоди на проведення ремонтних та реставраційних робіт надмогильної 

споруди “Імена Ваші невідомі, але подвиг Ваш безсмертний”, розташованої в  смт. Ярова 

вул. Кооперативна. 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

9 

Про попередній розгляд рішення міської ради “Про затвердження Програми 

ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності 

бродячих і безпритульних  тварин на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади до 2020 року”. 

Доповідач: Коломацький Дмитро Анатолійович - спеціаліст відділу екології та природних 

ресурсів 
10 Про видалення дерев на території Лиманської об'єднаної територіальної громади 

Доповідач: Коломацький Дмитро Анатолійович - спеціаліст відділу екології та природних 

ресурсів 
11 Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету міської ради від 20.09.2017 р. 

№ 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: Коломацький Дмитро Анатолійович - спеціаліст відділу екології та природних 

ресурсів 
12 

Про затвердження “Положення про  комісію при виконавчому комітеті Лиманської міської 

ради по визначенню якісного стану об’єктів озеленення на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади” 

Доповідач: Коломацький Дмитро Анатолійович - спеціаліст відділу екології та природних 

ресурсів 
13 Про стан готовності сіль- ськогосподарських підприємств Лиманської об`єднаної  

територіаль-ної громади до проведення комплексу осінньо – польових робіт у 2018 році. 

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

агропромислового розвитку міської ради. 

14 про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.06.2018 року № 188 

“Про стан готовності сільськогосподарських підприємств до збирання ранніх зернових у 

2018 році”. 

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

агропромислового розвитку міської ради. 



15 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про внесення змін до Програми 

реалізації іміджевої діяльності  Лиманської міської ради на 2017-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 23.12.2016 № 7/22-985 та затвердження у новій редакції” 

Доповідач: Короткова Клавдія Борисівна — начальник організаційного відділу 

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

місцевого самоврядування Лиманської об'єднаної територіальної громадина 2017-2018 

роки”, затвердженої рішенням міської ради від 20.04.2017 № 7/26-1237. 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності 
17 Про виплату одноразової грошової допомоги для оформлення паспорту 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна   —  начальник управління соціального 

захисту населення 

18 Про  створення комісії з питань соціальної підтримки учасників антитерористичної  

операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції, мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна   —  начальник управління соціального 

захисту населення 

19 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки за I півріччя 2018 року” 

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна - начальник відділу економічного розвитку та 

торгівлі 
20 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 
21 Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та архітектури 

22 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 

23 Про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за І півріччя  2018 року 

Доповідач: Запащенко Наталія Олександрівна — заступник начальника фінансового 

управління 

24 Про проведення консультації з громадськістю у формі публічного громадського 

обговорення питань виділення земельної ділянки для створення Алеї пам'яті 

військовослужбовцям ЗСУ, які віддали своє життя за свободу і незалежність України та 

надання дозволу на встановлення пам'ятника загиблим учасникам АТО. 

Доповідач:   Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

25 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови  

26 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на  поховання 

Доповідач: Парфьонова Наталія Олексіївна — директор територіального центру по 

соціальному обслуговуванню (надання соціальних послуг) міста  Лиман 



 Питання служби у справах дітей  

27 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, малолітній ###, ### року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

28 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, малолітньому ###, ### року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

 

 


