
ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Міський голова  

        __________________П.Ф. Цимідан 

         (підпис, дата) 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 чергового  засідання виконавчого комітету  міської ради 

 

м.Лиман        На 16.01.2019 

         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 призначення управителя багатоквартирних будинків (групи будинків) на 

території Лиманської об'єднаної територіальної громади 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

2 Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла на 

одну особу за жовтень-грудень 2018 року в м.Лиман 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

3 Про надання згоди на укладання договору відповідального зберігання з правом 

користування 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

4 Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

5 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

6 Про розгляд інформації  управління Східного офісу Держаудитслужби в 

Донецькій області 



Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

7 Про виправлення описки  в рішенні виконавчого комітету Краснолиманської 

міської ради від 25.11.1998 року за №334 “Про вирішення житлових питань” 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

8 Про затвердження переліку підприємств, організацій, установ, закладів та 

визначення видів суспільно-корисних робіт для відбування покарання 

засудженими та виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських 

робіт на території Лиманської об'єднаної територіальної громади 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

9 Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету міської ради від 

19.07.2017 №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: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

10 Про затвердження складу комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської 

ради з питань поводження з безхазяйними відходами на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади. 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

11 Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

12 Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та 

архітектури 

13 Про присвоєння адреси квартирі у багатоквартирному будинку № 18 по вулиці 

Привокзальній у місті Лиман Донецької області  

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та 

архітектури 

14 Про затвердження інформаційних та технологічних карток Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету  Лиманської міської ради 
Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

15 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 

від 21.03.2018 року № 73 «Про утворення комісії з призначення всіх видів 

соціальної допомоги в окремих випадках» 

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

16 Про створення конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій, 

результатів моніторингу стану виконання  (реалізації) програм (проектів, 

заходів), розроблених громадськими ветеранськими  організаціями та 

організацією осіб з інвалідністю  на території Лиманської  об’єднаної 

територіальної  громади  

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

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

Стоян Н.В. 

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

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

Юркіної Г.А. 

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

19 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 



Доповідач: Фесенко Володимир Петрович - заступник міського голови 

20 Про План основних заходів виконавчих органів Лиманської міської ради на 

2019 рік 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

21 Про затвердження   складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

22 Про затвердження проектної документації 

Доповідач: Авдєєнко Наталія Олександрівна — начальник відділу 

інвестиційної діяльності 
23 Про затвердження проектної документації 

Доповідач: Авдєєнко Наталія Олександрівна — начальник відділу 

інвестиційної діяльності 
24 Про затвердження проектної документації 

Доповідач: Авдєєнко Наталія Олександрівна — начальник відділу 

інвестиційної діяльності 
25 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

16.03.2016 № 109 «Про затвердження складу та положення про експертну 

комісію виконавчого комітету міської рад» 

Доповідач: Донцова Олеся Валентинівна — начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради 

 Питання служби у справах дітей 

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

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

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

батьківського піклування. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

28 Про влаштування малолітньої ###, ### року народження, до  державного  закладу 

на повне державне утримання. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

29 Про затвердження висновку служби у справах дітейпро підтвердження місця  

проживання ###, ## року народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

30 Про розгляд листа Краматорського міського відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Донецькій області від 07.12.2018 

р. № 14.13-11/82840 щодо реалізації нерухомого майна, право користування яким 

має малолітня ###, ### року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

31 Про надання дозволу територіальному сервісному Центру в м. Краматорську № 

1443 регіонального сервісного Центру МВС в Донецькій області 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

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

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

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

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



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

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

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

конфліктів, неповнолітній ###, ## року народження    

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

 


