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ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
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         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. 

 

 
1 Про проведення приписки до призовної дільниці громадян України 2002 року 

народження у 2019 році 

Доповідач: Кодіров Якуб Саімович — майор Слов'янського об'єднаного 

міського військового комісаріату 

2 Про створення позаштатної постійнодіючої військово-лікарської комісії при 

Слов'янському об'єднаному міському військовому  комісаріаті на 2019 рік 

Доповідач: Кодіров Якуб Саімович — майор Слов'янського об'єднаного міського 

військового комісаріату 

3 Про стан військового обліку  на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади у 2018 році та завдання щодо його поліпшення у 2019 році 

Доповідач: Стефанович Ігор Валентинович — майор Слов'янського об'єднаного 

міського військового комісаріату 

4 Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на І квартал 

2019 року 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 



комітету міської ради 

5 Про організаційні питання із забезпечення участі мешканців Лиманської 

об’єднаної територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

6 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 

реалізації іміджевої діяльності Лиманської міської ради 2017-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 № 7/22-985 та 

затвердження в новій редакції» 

Доповідач: Короткова Клавдія Борисівна — начальник відділу організаційної 

роботи та внутрішньої політики 

7 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

Програми «Організація перевезення педагогічних працівників в закладах 

загальної середньої освіти на території Лиманської  об’єднаної територіальної 

громади (компенсаційні виплати на пільговий проїзд) на 2019 рік»» 

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді та 

спорту 

8 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради» Про затвердження 

Програми «Поліпшення умов праці, пожежної та техногенної безпеки, 

навчання учасників освітнього процесу в закладах освіти Лиманської 

об’єднаної територіальної громади»  на 2019-2024 роки»  

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді та 

спорту 

9 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

Програми «Безпечне перевезення дітей – шлях до якісної освіти» на 2019 рік» 

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді та 

спорту 

10 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради  

«Про затвердження Програми «Дитяче харчування» на 2019 рік»  

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді та 

спорту 

11 Про створення Молодіжної ради Лиманської ОТГ та затвердження її 

положення 

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді та 

спорту 

12 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження Програми 

реформування, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

13 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від  

20.09.2017 №312 “Про затвердження складу постійно діючої комісії по 

інвентаризації, прийому, передачі, визначенню непридатності матеріальних 

цінностей і встановленню неможливості або неефективності проведення 

відновлювального ремонту об’єктів комунальної власності”” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

14 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від  

18.01.2017 №8 “Про затвердження постійно діючої комісії з розгляду питань 



пов'язаних з відключенням окремих приміщень житлових будинків від мереж 

централізованого опалення та гарячого водопостачання” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

15 Про затвердження акта обстеження технічного 

стану житлового будинку № 128 по вул. Ринковій м.Лиман 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

16 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

17 Про клопотання перед міською радою про надання згоди на продаж 1/2 частки 

житлового будинку 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

18 Про затвердження переліків громадян, які перебувають на квартирному обліку 

за місцем проживання при виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

19 Про включення житлових приміщень Лиманської об’єднаної територіальної 

громади до числа службових 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

20 Про скасування рішення виконавчого комітету 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

21 Про схвалення проекту рішення міської ради “ Про затвердження Програми по 

проведенню технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

22 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 

23 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про надання КП «Лиманська 

СЄЗ» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

24 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від  

19.10.2016 №342 “Про затвердження Положення про конкурсну комісію щодо 

призначення управителів з управління багатоквартирними будинками та складу 

конкурсної комісії” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

25 Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

Доповідач:Коломацький Дмитро Анатолійович — спеціаліст відділу екології  та 

природних ресурсів виконавчого комітету міської ради 

26 Про внесення змін до фінансового плану на 2018 рік комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Лиманської міської ради  

Доповідач: Чалий Юрій Миколайович — головний лікар   комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Лиманської міської ради 

27 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми 



розвитку місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік» 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради 

28 Про затвердження  розпоряджень  міського голови 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради 

29 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про затвердження 

Програми охорони та збереження культурної спадщини на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки” 

Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна — начальник відділу культури і 

туризму міської ради 

30 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про затвердження 

програми забезпечення успішного гасіння пожеж та проведення пожежно-

рятувальних робіт на території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на     2019 рік” 

Доповідач: Ворона Віталій Васильович -Начальник ДПРЗ-21 ГУ ДСНС 

України у Донецькій області підполковник служби цивільного захисту 

31 «Про затвердження Заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища та Заходів з профілактики травматизму 

невиробничого характеру на території Лиманської ОТГ протягом 2018-2022 

роки» 

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення міської ради 

32 Про утворення міжвідомчої робочої групи з питаннь забезпечення реалізації 

рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати 

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення міської ради 

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

років в 2019 році 
Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення міської ради 

34 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: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення міської ради 

35 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

інтеграції,соціальної  адаптації та захисту внутрішньо переміщених  осіб на 

території Лиманської  об’єднаної територіальної  громади на 2019 рік » 

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення міської ради 

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

Комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, 

адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) 

учасників антитерористичної операції Лиманської об’єднаної територіальної 



громади на 2018 рік, затвердженої  рішенням Лиманської міської ради від 

22.12.2017  №7/40-1769» 

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення міської ради 

37 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Комплексної 

програми щодо медичного, соціального забезпечення,  адаптації, 

психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників 

антитерористичної операції Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2019 рік» 

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення міської ради 

38 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про виконання 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської 

об’єднаної територіальної громади за 2017 - 2018 роки” 

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна — начальник відділу економічного 

розвитку та торгівлі 
39 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “ Про  затвердження 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 - 2020 роки” 

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна — начальник відділу економічного 

розвитку та торгівлі 
40 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 
41 Про попередній розгляд  Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями 

розвитку на 2020 і 2021 роки 

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна — начальник відділу економічного 

розвитку та торгівлі 
42 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження Програми 

забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій 

Лиманської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2019 рік” 

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

мобілізаційної роботи та військового обліку виконавчого комітету міської ради 

43 Про утворення формувань цивільного захисту 

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

мобілізаційної роботи та військового обліку виконавчого комітету міської ради 

44 Про надання згоди на проведення виставок-ярмарків голубів, кролів та 

декоративної птиці 
Доповідач: Задорожний Олексій Олександрович — в.о. начальника управління 

агропромислового розвитку 

45 Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та 



архітектури 

46 Про схвалення проекту рішення міської ради “ Про затвердження Програми 

Правопорядок на 2019 рік ” 

Доповідач: Друмов Андрій Олександрович - начальник Лиманського 

відділення поліції Слов’янського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Донецькій області 
47 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 

48 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про бюджет Лиманської  

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та  прогнозу бюджету на 2020 

-2021 роки 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна - начальник фінансового управління 

49 Про надання адміністративних послуг за принципом віддаленого робочого 

місці для роботи адміністраторів центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Лиманської міської ради зі спеціальною валізкою 

«Мобільний адміністратор» 

Доповідач:Ройко Марина Михайлівна — начальник відділу надання 

адміністративних послуг 

50 Про призначення піклувальника над недієздатним Гришеніним Вадимом 

Сергійовичем, 08 серпня 1997 року народження   (тимчасово)  

Доповідач: Парфьонова Наталія Олексіївна - директор територіального  

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман 

51 Про Раду регіонального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови 

52 Про затвердження протоколу конкурсної комісії по роботі щодо придбання 

житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, осіб з їх 

числа 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

53 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади  двокімнатної 

квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. К.Гасієва, будинок 

№24 квартира №12 для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб у Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області” 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

54 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади  трикімнатної 

квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. К.Гасієва, будинок 

№1 квартира №17 для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

у Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області” 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

55 Про затвердження протоколів конкурсної комісії по придбанню житлових 

приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у 

Лиманській об'єднаної територіальної громади 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

  



 Питання Служби у справах дітей 

56 

Про припинення опіки над малолітньою ###, ### року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

57 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, малолітній ###, ### року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

58 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, малолітній ###, ### року народження    

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

59 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, малолітньому ###, ### року народження    

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

60 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, малолітній ###, ### року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

61 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, малолітньому ###, ### року народження   

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

62 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, малолітньому ###, ### року народження    

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

63 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, малолітній ###, ## року народження   

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

64 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, малолітній ###, ### року народження    

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

65 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, неповнолітньому ###, ### року народження    

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

66 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, неповнолітній ###, ### року народження    

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

67 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, малолітній ###, ### року народження   

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

68 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, малолітній ###, ### року народження    

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

69 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, малолітній ###, ### року народження   

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

70 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, неповнолітній ###,  ### року народження    

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 



71 Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, малолітній ###, ### року народження    

Доповідач: Голєв Сергій Іванович  - начальник служби у справах дітей 

 

 


