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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 19.02.2014  року 

№ 20 “Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської 

ради” 

Доповідач: Донцова Олеся Валентинівна — начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради 

2 Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2018 

року № 274 “Про стан готовності сільськогосподарських підприємств 

Лиманської об’єднаної територіальної громади до проведення комплексу 

осінньо-польових робіт у  2018 році”. 

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

агропромислового розвитку 

3 Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Доповідач:Коломацький Дмитро Анатолійович — спеціаліст відділу екології  та 

природних ресурсів виконавчого комітету міської ради 

4 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 виконавчого комітету міської ради 

5 Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету міської ради від 19.07.2017 р. 

№ 240 «Про затвердження складу комісії по визначенню якісного стану об’єктів 

озеленення та порядку видалення зелених насаджень на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади» 

Доповідач:Коломацький Дмитро Анатолійович — спеціаліст відділу екології  та 

природних ресурсів виконавчого комітету міської ради 

6 Про організацію громадських робіт у 2019 році 

Доповідач: Єрьоменко Тетяна Анатоліївна — директор Лиманського міського 

центру зайнятости 

7 Про затвердження  акту технічного обстеження пішохідного тротуару, 

розташованого у мікрорайоні “Комунальний” між привокзальною площею та 

підприємством ПП“Полімін-Донбас” м. Лиман 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

8 Про внесення змін 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 

9 Про затвердження розпорядження міського голови 

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 вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

12 Про встановлення тарифів на послуги  з утримання будинків та прибудинкових 

територій для будинків комунальної власності, що знаходяться на балансі 

комунального підприємства «Лиманська СЄЗ» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

13 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 

14 Про затвердження положення  про придбання житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській об'єднаній 

територіальній громаді Донецької області 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

15 Про затвердження Порядку розподілу та надання житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській 

об'єднаній територіальній громаді Донецької області 



Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

16 Про затвердження інформаційної та технологічної карток послуги, що надається у 

Центрі надання адміністративних послуг 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

17 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до «Програми 

розвитку місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної 

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

20.04.2017 № 7/26-1237» 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради 

18 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 

19 Про виплату одноразової матеріальної допомоги на придбання житла та 

поліпшення житлових умов багатодітним сім’ям, які мають 8 та більше дітей та 

зареєстровані і проживають на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

20 Про затвердження протоколу конкурсної комісії по роботі щодо придбання 

житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, осіб з їх 

числа 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

21 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради №236 від 

18.07.2018 “Про вирішення житлових питань” 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

22 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об'єднаної територіальної громади однокімнатної квартири 

за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Комунальна, будинок №13 

квартира №7 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 

особам з їх числа” 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

23 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об'єднаної територіальної громади однокімнатної квартири 

за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Матросова, будинок №39 

квартира №22 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, особам з їх числа” 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

24 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об'єднаної територіальної громади однокімнатної квартири 

за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Привокзальна, будинок №24 

квартира №19 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, особам з їх числа” 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

25 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об'єднаної територіальної громади однокімнатної квартири 



за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Пушкіна, будинок №2а 

квартира №20 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, особам з їх числа” 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського 

голови 

26 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади однокімнатної 

квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Пушкіна, будинок 5а 

квартира 19 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 

особам з їх числа” 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

27 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади однокімнатної 

квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. І.Лейка буд 18 кв 30 

для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, особам з їх 

числа” 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

28 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади однокімнатної 

квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. І.Лейка, будинок 

№18 квартира №31 для дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, особам з їх числа” 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

29 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

30 Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та 

архітектури. 

31 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 
32 Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Лиманської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна — начальник відділу економічного 

розвитку та торгівлі 
33 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про затвердження 

Стратегії розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади до 2025 

року ” 

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна — начальник відділу економічного 

розвитку та торгівлі 
34 Про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за 9 місяців  2018 

року 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна - начальник фінансового управління 

35 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 міської ради 

36 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови 

37 Про затвердження списку  дітей-сиріт,  осіб з їх числа віком від 18 до 23 років, 

яким у 2018 році буде придбано житло за кошти субвенції з державного 

бюджету 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

 Питання служби у справах дітей, що містять інформацію з обмеженим 

доступом 

38 Про участь у вихованні малолітньої ###, ### року народження, її батька – ##, ### 

року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

39 Про участь у вихованні малолітньої ###, ### року народження, її батька – ###, ## 

року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

40 Про встановлення піклування над неповнолітнім ###, ### року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

41 Про цільове використання аліментів на утримання малолітнього ###, ## року 

народження на користь ###. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

42 Про надання дозволу ###, ### року народження, на укладення договору дарування 

житлового будинку на його ім’я 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

43 Про надання дозволу ###, ###  року народження та ###, ###року народження, на 

укладення правочину щодо прийняття в дар 1/3 частини житлового будинку на ім’я 

їх малолітнього сина – ###, ## року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

44 Про надання дозволу ###, ### року народження, на укладення договору дарування 

на її ім’я 3/4 частини квартири. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

45 Про надання дозволу неповнолітньому ###, ### року народження, на укладення 

правочину щодо прийняття в дар 1/3 частини житлового будинку 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

46 Про надання малолітній ###, ### року народження, статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

47 Про надання малолітньому ###, ### року народження, статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

48 Про надання малолітній ###, ## року народження, статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

49 Про надання неповнолітньому ###, ### року народження, статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 



50 Про надання малолітній ###, ### року народження, статусу дитини-сироти. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

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

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

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

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

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

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

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

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

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

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

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

конфліктів, неповнолітній ###, ### року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

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

конфліктів, неповнолітній ###, ### року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

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

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

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

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

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

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

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

конфліктів, неповнолітній ###, ### року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

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

конфліктів, ###, ### року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

 


