
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Лиманський міський голова 

____________П.Ф. Цимідан 

_____  ________2019 р 

 

ПЛАН 

проведення заходів виконавчими органами  

на території Лиманської міської ради  

                                                            на лютий 2019 року  

Дата Час Найменування заходів Відповідальні за 

проведення 

1 2 3 4 

01.02.2019 10.00

-

12.00 

Проведення особистого прийому громадян 

заступником міського голови   

Муравльова О.М. 

04.02.2019 8.00 

9.00 

10.00

- 

12.00 

Нарада з заступниками міського голови 

Нарада з керівниками силових структур 

Проведення особистого прийому громадян 

міським головою 

 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф. 
 

 

04.02.2019 16.00 

17.00 

“ПРЯМА  ЛІНІЯ” з міським головою Цимідан П.Ф. 
 

05.02.2019 09.00 

10.00 

11.00 

Нарада з керівниками комунальних служб 

Засідання громадської житлової комісії 

Засідання  комісії з визначення вартості 

майна та розподілу соціального житла 

громадян 

Муравльова О.М. 

Муравльова О.М. 

Муравльова О.М. 

07.02.2019 Час 

буде 

пого 

джено 

додат 

ково  

Засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

Гамаюнова Ю.М. 

07.02.2019 16.00

-

17.00 

«ПРЯМА ЛІНІЯ” з заступником міського 

голови 

 

Муравльова О.М. 

11.02.2019 8.00 

9.00 

10.00

- 

12.00 

Нарада з заступниками міського голови 

Нарада з керівниками силових структур 

Проведення особистого прийому громадян 

міським головою 

 

 

 

 

 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф. 
 

 



1 2 3 4 

12.02.2019 08.00 

 

 

09.00 

09.00 

09.00 

Апаратна нарада відповідальних 

працівників виконавчих органів міської 

ради 

Нарада з керівниками служб АПК 

Нарада з керівниками комунальних служб 

Нарада з керівниками соціальної сфери 

Цимідан П.Ф. 

 

 

Фесенко В.П. 

Муравльова О.М. 

Гамаюнова Ю.М. 

12.02.2019 09.00 

     
Проведення виїзного прийому заступником 

міського голови 

- смт. Зарічне Зарічненський 

старостинський округ  

Муравльова О.М. 

12.02.2019 10.00 Проведення виїзного прийому заступником 

міського голови 

- с. Терни Тернівський старостинський 

округ (спільний прийом з представниками 

відділу житлово-комунального 

господарства) 

Муравльова О.М. 

12.02.2019 10.00 

- 

12.00 

 

Виїзний прийом заступником міського 

голови. 

- с. Дробишеве Дробишевський  

старостинський округ  

Фесенко В.П. 

13.02.2019 09.00 Проведення виїзного прийому першим 

заступником міського голови  

- с. Новоселівка Новоселівський    

старостинський округ (спільний 

прийом з представниками відділу 

житлово-комунального господарства) 

Драч Ю.А. 

13.02.2019 10.30 Проведення виїзного прийому першим 

заступником міського голови . 

- с. Ярова Ярівський    старостинський 

округ 

Драч Ю.А. 

13.02.2019 10.00 

- 

12.00 

Виїзний прийом заступником міського 

голови 

- с. Рідкодуб Рідкодубівський 

стростинський округ (спільний 

прийом з начальником відділу 

земельних відносин Красногрудь Н.А.  

Фесенко В.П.  

14.02.2019 Час 

буде 

пого 

джено 

додат 

ково 

Засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

Гамаюнова Ю.М. 

14.02.2019 10.00 Засідання комісії з питань захисту прав 

дитини 

Голєв С.І. 

14.02.2019 10.00 

- 

12.00 

Проведення особистого прийому громадян 

заступником міського голови 
 

Гамаюнова Ю.М. 



1 2 3 4 

15.02.2019  ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ 

БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ 
ІНШИХ ДЕРЖАВ 

 

15.02.2019 10.00 Засідання експертної комісії  Малий Р.О. 

15.02.2019 12.00 «А біль Афгану залишилась» мітинг до Дня 

вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав м-н Південний біля 

пам’ятника воїнів інтернаціалістів 

Гамаюнова Ю.М. 

15.02.2019 14.00 Засідання комісії по наданню матеріальної 

допомоги та допомоги на поховання 

Фесенко В.П. 

18.02.2019 8.00 

9.00 

10.00

- 

12.00 

Нарада з заступниками міського голови 

Нарада з керівниками силових структур 

Проведення особистого прийому громадян 

міським головою 
 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф. 

18.02.2019 16.00

- 

17.00 

«ПРЯМА ЛІНІЯ» з першим заступником 

міського голови 

Драч Ю.А. 

19.02.2019 09.00 Нарада з керівниками комунальних служб Муравльова О.М. 

19.02.2019 10.00

- 

12.00 

Проведення особистого прийому громадян 

першим заступником міського голови   

Драч Ю.А. 

19.02.2019 16.00

-

17.00 

“ПРЯМА ЛІНІЯ” з заступником міського 

голови 

Гамаюнова Ю.М. 

20.02.2019  ДЕНЬ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ  

20.02.2019  ДЕНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
СПРАВЕДЛИВОСТІ 

 

20.02.2019 10.00 Засідання виконавчого комітету міської 

ради  

Цимідан П.Ф. 

20.02.2019 12.00 «Ці душі-світле воїнство» мітинг до Дня 

героїв небесної сотні біля меморіальних 

дошок навпроти адмін будівлі 

Гамаюнова Ю.М. 

21.02.2019 Час 

буде 

пого 

джено 

додат 

ково 

Засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

 

 
 

 

Гамаюнова Ю.М. 



1 2 3 4 

21.02.2019 09.00 

- 

10.00 

Проведення виїзного прийому заступником 

міського голови 

- с. Крива Лука Криволуцький  

старостинський округ 

Гамаюнова Ю.М. 

21.02.2019 10.00 Засідання LХI чергової сесії міської ради 7 

скликання  

Цимідан П.Ф. 

25.02.2019 8.00 

9.00 

10.00

- 

12.00 

Нарада з заступниками міського голови 

Нарада з керівниками силових структур 

Проведення особистого прийому громадян 

міським головою 
 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф. 

25.02.2019 16.00 

- 

17.00 

«ПРЯМА ЛІНІЯ» з заступником міського 

голови 
 

Фесенко В.П.  

26.02.2019 08.00 

 

 

09.00 

09.00 

09.00 

Апаратна нарада відповідальних 

працівників виконавчих органів міської 

ради 

Нарада з керівниками служб АПК 

Нарада з керівниками комунальних служб 

Нарада з керівниками соціальної сфери 

Цимідан П.Ф. 

 

 

Фесенко В.П. 

Муравльова О.М. 

Гамаюнова Ю.М. 

27.02.2019 10.00

- 

12.00 

Проведення особистого прийому громадян 

заступником міського голови  

Фесенко В.П.  

28.02.2019 Час 

буде 

пого 

джено 

додат 

ково 

Засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

 
 

 

Гамаюнова Ю.М. 

28.02.2019 08.00 

- 

09.00 

Проведення виїзного прийому заступником 

міського голови 

-с. Рубці Рубцівський  старостинський 

округ (спільний прийом з начальником 

управління соціального захисту населення 

Мальченко Г. В.) 

Гамаюнова Ю.М. 

28.02.2019 14.00 Засідання комісії зі звернень громадян Малий Р.О. 

 

 

 

 

ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ: 

Засідання комісії з призначення всіх видів державних соціальних допомог в окремих 

випадках ( протягом місяця за потребою) 

Засідання комісії з питань соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, 

членів сімей загиблих учасників АТО, мобілізованих та демобілізованих 

військовослужбовців ( протягом місяця за потребою) 



Засідання комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги 

постраждалим особам, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України 

або району проведення антитерористичної операції ( протягом місяця за потребою) 

Засідання комісії з питань надання пільг окремим категоріям громадян за фактичним 

місцем проживання ( протягом місяця за потребою) 

Засідання комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення 

податкових та інших надходжень, страхових внесків до пенсійного фонду та 

запобігання неплатоспроможності  ( протягом місяця за потребою) 

Засідання комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги учасниккам АТО 

та сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО , які зареєстровані на території 

Лиманської ОТГ ( протягом місяця за потребою) 

Засідання комісії у справах альтернативної невійськової служби ( за додатковим 

графіком) 

Засідання комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги для придбання 

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

та зареєстровані і проживають на території Лиманської ОТГ ( протягом місяця за 

потребою) 

Засідання комісії з питань розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України ( протягом місяця за 

потребою) 

Засідання міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в 

частині мінімальної заробітної плати ( протягом місяця за потребою) 

Засідання комісії з питань безпечної життєдіяльності населення (протягом місяця за 

потребою) 

Засідання комісії з питань легалізації трудових відносин, виплати заробітної плати та 

зайнятості населення (протягом місяця за потребою) 

Щоденне інформування ОДА про найважливіші події в суспільно-політичному житті  

міської об'єднаної територіальної громади 

Засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради (згідно 

надходження протоколів) 

Проведення виїзного прийому міським головою (за окремим графіком). 

Розгляд листів та заяв громадян (постійно) 

Прийом громадян адміністраторами ЦНАПу (постійно) 

Приватизація державного житла (постійно) 

План розроблений відділом організаційної роботи та внутрішньої політики                                                                                

виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

Начальник відділу організаційної роботи 

та внутрішньої політики                                                                   К.Б. Короткова 

                                                                                                                                   


