
ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Міський голова  

        __________________П.Ф. Цимідан 

         (підпис, дата) 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 позачергового  засідання виконавчого комітету  міської ради 

 

м.Лиман        На 15.01.2020 

         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. 

 

№ 

з/п 

Назва питання 

1 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 2020 рік  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

2 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 2020 рік  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 



3 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 2020 рік  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

4 Про затвердження порядку використання коштів бюджету Лиманської 

об’єднаної територіальної громади для здійснення заходів із реабілітації дітей 

з інвалідністю і дітей віком до 3 років , які мають ризик щодо отримання 

інвалідності 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

5 Про виплати щомісячних стипендій особам, яким виповнилося 100 і більше 

років в 2020 році 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

  

6 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

21.03.2018 № 74 «Про створення комісії з питань встановлення статусу 

учасника війни» 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

7 Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович - перший заступник міського голови 

8 Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович - перший заступник міського голови 

9 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна – заступник міського голови 

10 Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку  

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна – заступник міського голови 

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

одну особу за жовтень-грудень 2019 року у Лиманській об’єднаній 

територіальній громаді Донецької області 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна – заступник міського голови 

12 Про включення квартири до числа службових житлових приміщень 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна – заступник міського голови 



13 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 

від 16.10.2019 року № 424 «Про затвердження Порядку надання в тимчасове 

користування житлових приміщень з фондів для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна – заступник міського голови 

14 Про затвердження Положення про надання матеріальної допомоги у вигляді 

дров мешканцям Лиманської ОТГ 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна – заступник міського голови 

15 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

17.07.2019 № 305 «Про затвердження складу комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради з питань поводження з безхазяйними відходами на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна – заступник міського голови 

16 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

17.07.2019 № 306 «Про затвердження складу комісії по визначенню якісного 

стану об’єктів озеленення та порядку видалення зелених насаджень на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна – заступник міського голови 

17 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 – заступник міського голови 

18 Про утворення комісії щодо розрахунків населення за одержані житлово-

комунальні послуги 

Доповідач: Муравльова Олена 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 

2020 рік 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

21 Про затвердження Порядку виготовлення і видачі посвідчень та нарукавних 

пов’язок членам громадського формування з охорони громадського порядку 

“Варта Лиманщини” 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

22 Про надання службового приміщення Лиманської міської ради народному 

депутату України Христенко Федору Володимировичу  

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 



комітету міської ради 

23 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 

від 17.04.2019р. №147 “Про затвердження Порядку створення і використання 

місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій” 

Доповідач: Титаренко Володимир Іванович — начальник відділу з питань 

цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку 

24 Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Мальованому 

Олександру Федоровичу 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та 

архітектури 

25 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 об’єднаної територіальної 

громади” 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та 

архітектури 

26 Про встановлення опіки над малолітньою ###, ### року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

27 Про тимчасове влаштування малолітнього ###, ### року народження, до 

державного закладу на повне державне забезпечення 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

28 Про надання дозволу ###, ### року народження, на безоплатну приватизацію 

та державну реєстрацію земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

29 Про надання дозволу ### на укладення договору дарування на її ім’я 2/3 

частини квартири  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

30 Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання малолітнього 

###, ### року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

32 Про надання дозволу ###, ### року народження, на укладення правочину щодо 

продажу 1/4 частини житлового будинку 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

 


