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
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На 17.10.2018
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.
Про комплексні заходи щодо забезпечення готовності органів управління і сил до
дій в екстремальних умовах осінньо-зимового періоду 2018-2019 років на території
Лиманської об'єднаної територіальної громади.
Доповідач: Роменський Сергій Анатолійович — спеціаліст відділу з питань
цивільного захисту, моброботи та військового обліку виконавчого комітету міської
ради
Про видалення дерев на території Лиманської об'єднаної територіальної громади
Доповідач: Коломацький Дмитро Анатолійович — в.о. начальника відділу екології
та природних ресурсів
«Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.04.2018 №
113 “Про підсумки осінньо-зимового періоду 2017-2018 р.р. та заходи щодо
підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньозимовий період 2018-2019 р.р.”
Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.03.2018 №81 “Про
затвердження Переліку доріг комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної
громади, що потребують поточного та капітального ремонту у 2018 р.“
Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови
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Про схвалення проекту рішення міської ради “ Про внесення змін до Програми
реформування, розвитку житловокомунального 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 — заступник міського голови
Про вирішення житлових питань
Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради №236 від 18.07.2018
“Про вирішення житлових питань”
Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови
Про нагородження Почесною грамотою міської ради
Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови
Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної
власності Лиманської об’єднаної територіальної громади однокімнатної квартири за
адресою: Донецька область, місто Лиман, пров.Л.Українки, будинок №7 квартира
№14 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, особам з їх
числа”
Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови
Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної
власності Лиманської об’єднаної територіальної громади однокімнатної квартири за
адресою: Донецька область, місто Лиман, вул.К.Гасієва, будинок №28 квартира №34
для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа”
Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови
Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної
власності Лиманської об'єднаної територіальної громади однокімнатної квартири за
адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Оборони, будинок № 1 А квартира №
46 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, особам з їх
числа”
Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови
Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна
Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та
архітектури.
Про переведення дачного будинку № 39 який розташований по вулиці Соснова села
Рубці Лиманського району Донецької області у житловий будинок
Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та
архітектури.
Про надання дозволу на переобладнання квартири № 4 у житловому будинку № 18
по вулиці Гасієва К. в місті Лиман Донецької області шляхом улаштування балкону
Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та
архітектури.
Про переведення садового будинку № 732 який розташований в садовому товаристві
ім. Мічуріна м. Лиман Донецької області у житловий будинок
Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та
архітектури.
Про встановлення меморіальної дошки Карпо Сергію Едуардовичу на фасаді будівлі
Коровоярського НВК за адресою: Лиманський район, село Коровій Яр, вулиця
Спортивна №22
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Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та
архітектури.
Про влаштування недієздатної Мірошник Галини Іванівни до психоневрологічного
інтернату системи соціального захисту населення на повне державне забезпечення
Доповідач: Парфьонова Наталія Олексіївна — директор територіального центру по
соціальному обслуговуванню (надання соціальних послуг) міста Лиман
Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання
Доповідач: Парфьонова Наталія Олексіївна — директор територіального центру по
соціальному обслуговуванню (надання соціальних послуг) міста Лиман
Про створення комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління соціального
захисту населення
Про виплату одноразової грошової допомоги для оформлення паспорту
Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління соціального
захисту населення
Про виплату матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які зареєстровані на
території Лиманської об’єднаної територіальної громади
Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління соціального
захисту населення
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від
19.07.2017№257« Про створення комісії з питань при- значення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»
Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління соціального
захисту населення
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
Про проведення консультації з громадськістю у формі публічного громадського
обговорення проекту Стратегії розвитку Лиманської об’єднаної територіальної
громади до 2025 року
Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна — начальник відділу економічного розвитку та
торгівлі
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
міської ради
Питання служби у справах дітей
Про влаштування неповнолітнього Чумакова Юрія Олеговича, 11.01.2001 року
народження, до державного навчального закладу на повне державне утримання.
Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у справах дітей
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Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів, малолітній Рудовій Єлизаветі Олегівні, 17.09.2008 року народження
Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у справах дітей
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів, неповнолітній Мішиній Дар’ї Андріївні, 23.02.2001 року народження
Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у справах дітей
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів, малолітньому Воронцову Марку Романовичу, 07.08.2007 року народження.
Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у справах дітей
Про призначення Іваненко Тетяни Олександрівни юридичним опікуном над дітьми,
які виховуються в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лиман
Донецької області
Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у справах дітей

