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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 затвердження Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх 

перебування  на такому обліку, зняття з нього та надання  соціального житлового фонду 

для осіб,  які потребують соціального захисту 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — в.о. заступника міського голови 

2 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 — в.о. заступника міського голови 

3 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про передачу в господарське відання та на 

баланс КП «Лиманський Зеленбуд» основних засобів ” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — в.о. заступника міського голови 



4 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про передачу в господарське відання та на 

баланс КП “Лиманська СЄЗ” малоцінних необоротних матеріальних активів та 

матеріальних цінностей” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — в.о. заступника міського голови 

5 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження переліку об'єктів, які 

плануються фінансуватись за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної 

громади” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — в.о. заступника міського голови 

6 Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради  від 21.11.2012 № 440 « Про 

затвердження положення  про порядок проведення конкурсу з надання житлово-

комунальних послуг на території міста Красний Лиман» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — в.о. заступника міського голови 

7 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — в.о. заступника міського голови 

8 Про затвердження складу громадської житлової комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради та положення про неї 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — в.о. заступника міського голови 

9 Про матеріальне забезпечення невідкладних комплексних заходів щодо безаварійного 

пропуску паводку та льодоходу на території Лиманської об'єднаної територіальної 

громади у весняний період  

2018 року  

Доповідач: Титаренко Володимир Іванович — начальник відділу з питань ЦЗ, моброботи 

та військового обліку виконавчого комітету міської ради    

10 Про затвердження Схеми санітарного очищення  Лиманської об'єднаної територіальної 

громади. 

Доповідач: Лебеденко Валерій Дмитрович — начальник відділу екології та природних 

ресурсів 

11 Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для 

населених пунктів  Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки. 

Доповідач: Лебеденко Валерій Дмитрович — начальник відділу екології та природних 

ресурсів 

12 Про видалення дерев на території Лиманської об'єднаної територіальної громади 

Доповідач: Лебеденко Валерій Дмитрович — начальник відділу екології та природних 

ресурсів 

13 Про встановлення тарифу на теплопостачання для  Дробишевської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  Лиманської міської ради Донецької області 

Доповідач: Заярна Любов Миколаївна — в.о. начальника управління освіти, молоді та 

спорту 

14 Про результати ревізії відділу освіти Лиманської міської ради 

Доповідач: Заярна Любов Миколаївна — в.о. начальника управління освіти, молоді та 

спорту 



15 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

20.01.2016 року № 13 “Про створення комісії з питань надання пільг окремим категоріям 

громадян за фактичним місцем проживання” 

Доповідач:Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального захисту 

населення 

16 
Про виплати щомісячних стипендій особам, яким виповнилося 100 і більше років в 2018 

році 

Доповідач:Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального захисту 

населення 

17 Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів передбачених на здійснення 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті приміського та міжміського сполучення розробленого на виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки 

Доповідач:Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального захисту 

населення 

18 Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів передбачених на надання 

пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям 

громадян розробленого на виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрямки розвитку 

на 2019 і 2020 роки 

Доповідач:Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального захисту 

населення 

19 Про роботу «мобільного соціального офісу» на території Лиманської  об’єднаної 

територіальної громади  

Доповідач:Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального захисту 

населення 

20 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.07.2017№257« 

Про створення комісії з питань призначення (відновлення) соціаль- 

них виплат внутрішньо переміщеним особам» 

Доповідач:Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального захисту 

населення 

21 Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів передбачених на 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом 

розробленого на виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 

2020 роки 

Доповідач:Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального захисту 

населення 

22 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.10.2017   № 335 «Про організацію 

громадських робіт у 2018 році» 
Доповідач: Єрьоменко Тетяна Анатоліївна — директор Лиманського міського центру 

зайнятості 



23 
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 

24 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 23.12.2016 № 7/22-945«Про бюджет об`єднаної територіальної  громади на 2017 рік» 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління 

25 Про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за 2017 рік 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління 

26 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 

27 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 

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

економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади за 2017 

рік” 

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна - начальник відділу економічного розвитку та  

торгівлі 

29 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови 

30 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач:Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

31 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради  від 15.02.2017 

року № 49 “Про найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів та інших, 

розташованих на території Лиманської об’єднаної територіальної громади” у новій редакції 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна —  начальник відділу містобудування та архітектури 

32 Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна  

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна —  начальник відділу містобудування та архітектури 

33 Про внесення змін до  Положення “Про організацію проведення конкурсу проектів місцевого 

розвитку в межах місцевої цільової Програми “Громадський бюджет Лиманської об’єднаної 

територіальної громадина 2017-2020 роки”, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 

17.05.2017   № 180  

Доповідач:Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого комітету 

34 Про погодження статуту громадського формування з охорони громадського порядку 

“Варта Лиманщини” 

Доповідач:Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого комітету 

35 Про деякі організаційні питання із забезпечення участі жителів Лиманської ОТГ в управління 

місцевими справами 

Доповідач:Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого комітету 



 Питання служби у справах дітей 

36 Про участь у вихованні малолітніх ###, ### року народження, та ###, ### року 

народження, їх батька – ###, ### року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

37 Про цільове використання аліментів на утримання малолітніх ###, ### року народження, 

###, ### року народження, на користь ###, та розгляд заяв ### щодо невиконання ### 

рішення Краснолиманського міського суду Донецької області від 05.09.2016 року (справа 

№ 236/1248/16-ц).  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

38 Про надання дозволу ### на укладення правочину щодо прийняття в дар будівлі магазину, 

двох земельних ділянок, житлового будинку на ім’я малолітнього сина – ###, ### року 

народження, від імені батька дитини – ###. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

39 Про участь у вихованні неповнолітньої ###, ### року народження, малолітнього ###, ### 

року народження, їх батька – ###, ### року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

40 Про припинення опіки над майном ###, ### року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

41 Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Новоселівської селищної ради від 

30.04.2003 року № 10  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

42 Про надання дозволу ### на укладення правочину щодо прийняття в дар 1/2 частини 

квартири на ім’я малолітньої доньки – ###, ### року народження, від імені батька дитини 

– ###. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

 

 

 

 

 


