
ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Керуючий справами  

        виконавчого комітету міської ради  

        __________________Р.О. Малий 

         (підпис, дата) 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 чергового  засідання виконавчого комітету  міської ради 

 

 

м.Лиман        На 17.01.2018 

         Початок о 10.00 

         зала засідань 

Виконавчого комітету                    

Лиманської міської ради 

         (вул.Незалежності, 46) 

 

1 Про утворення комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки 

вартості майна об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, відчуженню 

та оренди 

Доповідач:Муравльова Олена Миколаївна — начальник відділу житлово-комунального 

господарства 

2 Про вирішення житлових питань 

Доповідач:Муравльова Олена Миколаївна — начальник відділу житлово-комунального 

господарства 

3 Про перерозподіл видатків бюджету об’єднаної територіальної громади 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління 

4 Про затвердження складу державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови 

5 Про план основних заходів виконавчих органів Лиманської міської ради на 2018 рік 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської  міської ради від 

20.12.2017 року № 452 

Доповідач: Чумаченко Олександр Вікторович — офіцер відділення комплектування  

Слов’янського об’єднаного міського військового комісаріату 

7. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна  

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та архітектури 

8. Про переведення дачного будинку № 42  у житловий будинок, який розташований по 

вулиці Розкішна в                       селі Діброва Лиманського району  Донецької обл. 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та архітектури 



9 Про присвоєння адреси земельній ділянці 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та архітектури  

 Питання служби у справах дітей 

10 Про надання малолітньому Жихарєву Кирилу В’ячеславовичу, 27.02.2006 року народження, 

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

11 Про надання малолітній Бєлєнковій Лілії Андріївні, 21.08.2017 року народження, статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

12 Про припинення опіки над майном Кучерова Захара Володимировича, 16.12.1999 року 

народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

13 Про припинення опіки над майном Котова Костянтина Сергійовича, 17.12.1999 року 

народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

14 Про встановлення опіки над малолітнім Жихарєвим Кирилом В’ячеславовичем, 

27.02.2006 року народження.  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

15 Про влаштування малолітньої Бєлєнкової Лілії Андріївни, 21.08.2017 року народження, 

до  державного  закладу на повне державне утримання. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

16 Про надання малолітньому Зінченку Максиму Антоновичу, 08.04.2013 року народження, 

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

17 Про влаштування малолітнього Зінченка Максима Антоновича, 08.04.2013 року 

народження, до  державного  закладу на повне державне утримання. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

РІЗНЕ: 


