
ПРОТОКОЛ №36

XXXVІІ чергової сесії  Лиманської міської ради VІІ скликання

16.11.2017 року

м. Лиман
початок - 10.00

закінчення — 11.45

Всього обрано депутатів - 34

Були присутні – 28

Відсутні  -6

Секретаріат сесії у складі — 3 чоловіка
Персональний склад секретаріату сесії — Любченко А.П., Скицька Л.Я.,Пасічник

Р.А.

Лічильна комісія у складі - 3 чоловіка
Персональний склад лічильної комісії -Зозуля М.І., Дятлова Л.А.,Ткачук Л.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про створення управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради

Доповідач: Шуляченко І.О. - начальник юридичного відділу

2. Про дострокове припинення повноважень депутата Лиманської міської ради 7

скликання Звєрєва Ю.В.

Доповідач: Каракуц Т.Ю. - секретар міської ради

3. Про  внесення  змін  до  Програми  «Благоустрій  території  на  2017  рік»,

затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 №7/22-948;

Доповідач:  Муравльова  О.М.-  начальник  відділу  житлово  комунального  

господарства 

4. Про  внесення  змін  до  Програми  “Реконструкція,  капітальний  та  поточний

ремонт  об'єктів  житлово-комунального  господарства   на  2017  рік”,

затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 №7/22-949;

Доповідач:  Муравльова  О.М.-  начальник  відділу  житлово  комунального  

господарства 

5. Про  внесення  змін  до  Програми  “Утримання  кладовищ,  пам'ятників,

пам'ятних знаків та меморіальних дощок на території Лиманської об'єднаної

територіальної громади на 2017 рік”, затвердженої рішенням міської ради від

23.12.2016 №7/22-951;

Доповідач:  Муравльова  О.М.-  начальник  відділу  житлово  комунального  

господарства

6. Про затвердження звітів незалежної оцінки  та передачу в оренду  нерухомого

майна комунальної власності Лиманської об’єднаної територіальної громади

Доповідач:  Муравльова  О.М.-  начальник  відділу  житлово  комунального  

господарства 



7. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.02.2017 №7/24-1057 “Про

затвердження  переліку  об'єктів,  які  знаходяться  в  комунальній  власності

Лиманської об'єднаної територіальної громади”

Доповідач:  Муравльова  О.М.-  начальник  відділу  житлово  комунального  

господарства 

8. Про  внесення  змін  до  Статуту  Комунального  підприємства  «Лиманський

«Зеленбуд»», та затвердження в новій редакції

Доповідач:  Муравльова  О.М.-  начальник  відділу  житлово  комунального  

господарства 

9. Про  внесення  змін  до  Статуту  Комунального  підприємства  “Лиманська

служба єдиного замовника” та затвердження в новій редакції”

Доповідач:  Муравльова  О.М.-  начальник  відділу  житлово  комунального  

господарства 

10.Про  прийняття  до  комунальної  власності  Лиманської  об'єднаної

територіальної громади квартир, розташованих на території м. Лиман

Доповідач:  Муравльова  О.М.-  начальник  відділу  житлово  комунального  

господарства

11. Про затвердження  акту прийому-передачі житлового будинку №69А по вул.

Партизанська  м.  Лиман  у  комунальну  власність  Лиманської  об'єднаної

територіальної громади

Доповідач:  Муравльова  О.М.-  начальник  відділу  житлово  комунального  

господарства

12.Про  внесення  змін  до  рішень  міської  ради  від  06.12.2016 №7/20-933 «Про

передачу  в  оперативне  ведення  об'єктів  комунальної  власності  Лиманської

міської ради”

Доповідач:  Муравльова  О.М.-  начальник  відділу  житлово  комунального  

господарства

13.Про внесення змін до рішень міської ради

Доповідач:  Муравльова  О.М.-  начальник  відділу  житлово  комунального  

господарства

14.Про затвердження Програми часткового відшкодування відсоткових ставок за

залученими  кредитами,  що  надаються  фізичним  особам,  об’єднанням

співвласників багатоквартирних будинків на 2018 — 2019 роки

Доповідач: Лебеденко В.Д. - начальник відділу екології та природних ресурсів

15.Про внесення змін до Положення про Лиманський міський Центр соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді та затвердження його в новій редакції

Доповідач:  Теліус  О.  В.  -   начальник   відділу  із  соціальної  роботи  

Лиманського міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді

16.Про  хід  виконання  Заходів  щодо  протидії  захворюванню  на  туберкульоз  на

території  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  за  2017  рік  та

затвердження Заходів на 2018 рік.

Доповідач:  Демидова  В.В.  -  головний  лікар  КЛПЗ  “Лиманська  центральна  

районна лікарня

17.Про виконання “Заходів з забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги

та лікуванню  ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД  на території  Лиманської

міської ради за 2017 рік” та затвердження Заходів на 2018рік

Доповідач:  Демидова  В.В.  -  головний  лікар  КЛПЗ  “Лиманська  центральна  

районна лікарня



18.Про  надання  дозволу  гр.  Безкровному  Євгену  Олеговичу  на  розробку

детального  плану території  земельної ділянки  в районі “Голубих озер” у м.

Лиман Донецької області.

Доповідач:Кича  К.І.  - головний  спеціаліст   відділу  містобудування  та  

архітектури

19.Про затвердження детального плану території по вулиці Джерельній  у місті

Лиман

Доповідач:Кича  К.І.  - головний  спеціаліст   відділу  містобудування  та  

архітектури

20.Про  надання  дозволу  гр.  Плесканьову  Сергію  Івановичу  на  розробку

детального плану території земельної ділянки  в районі «Голубих  озер» у м.

Лиман Донецької області.

Доповідач:Кича  К.І.  - головний  спеціаліст   відділу  містобудування  та  

архітектури

21.Про  затвердження  Статуту  комунального  початкового  спеціалізованого

мистецького  навчального  закладу (школи  естетичного  виховання) “Музична

школа м. Лиман” у новій редакції

Доповідач: Роменська Н.В. - начальник відділу культури і туризму

22.Про затвердження Програми Правопорядок на 2018 рік

Доповідач:  Покотило  С.С.  -  заступник  начальника  сектору  превенції    

Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції Головного  

управління Національної поліції України в Донецькій області 

23.Про затвердження Програми Безпека на 2018 рік

Доповідач: Борисов А.В. - начальник  Лиманського РВ  1-го Управління  

ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

24.Про  передачу  з  балансу  виконавчого  комітету  Лиманської  міської  ради,

матеріальних цінностей

Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу  обліку та звітності 

25.Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2017 № 7/26 – 1237 «Про

Програму  розвитку  місцевого  самоврядування  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади на 2017-2018 роки» та викладення в новій редакції

Доповідач:  Малий  Р.О.  -  керуючий  справами  виконавчого  комітету  міської  

ради 

26.Про  внесення  змін  до  рішення  від  20.10.2016 №7/1788 «Про  затвердження

місцевої  комплексної  програми  щодо  медичного,  соціального  забезпечення,

адаптації,  психологічної  реабілітації,  професійної  підготовки

(перепідготовки)  учасників  антитерористичної  операції  Лиманської

об'єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки»

Доповідач:Мальченко  Г.В.–начальник  управління  соціального  захисту  

населення

27.Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Програми  економічного  і  соціального

розвитку  Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади  на  2017  рік,

затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 року № 7/22-959

Доповідач:  Авдєєнко  Н.П.  –  начальник  відділу  економічного  розвитку  і  

торгівлі 

28.Про  затвердження  плану  діяльності  Лиманської  міської  ради  з  підготовки

проектів регуляторних актів на 2018 рік



Доповідач:  Авдєєнко  Н.П.  –  начальник  відділу  економічного  розвитку  і  

торгівлі 

29.Про  внесення  змін  до  рішення   міської  ради  від  23.12.201216 №  7/22-945

«Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

Доповідач: Пилипенко Т. В.- начальник фінансового управління

30.Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради

Доповідач: Пилипенко Т. В.- начальник фінансового управління

31.Про  придбання  житла  за  адресою:  Донецька  область,  місто  Лиман,  вулиця

Оборони,  будинок  №  1  «А»,  квартира  №11  для   дітей  -  сиріт  та  дітей

позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа

Доповідач:Шуляченко Ірина Олексіївна  - начальник юридичного відділу

32.Про скасування рішення Лиманської міської ради від 23.12.2016 № 7/22-976

«Про  Програму  інформатизації  Лиманської  міської  ради  та  її  виконавчих  

органів  на 2017 р.»

Доповідач: Мордвінов А.В. - начальник відділу інформаційних технологій

33.Про  придбання  житла  за  адресою:  Донецька  область,  місто  Лиман,  вулиця

Оборони,  будинок  №  9  «А»,  квартира  №34  для   дітей  -  сиріт  та  дітей

позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа

Доповідач: Шуляченко І.О. - начальник юридичного відділу

34.Про Звернення депутатів Лиманської міської ради до Верховної Ради України,

Кабінету  Міністрів  України  щодо  норм  проекту  Закону  України  «Про

внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 7116)

Доповідач: Каракуц Т.Ю. - секретар міської ради

35.Про  надання  громадянці  Чукліній  Лілії  Адамівні  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

будівництва  індивідуального  гаражу  в  гаражно  -  будівельному  кооперативі

“Світлофор”, б. 509, м. Лиман.

36.Про надання громадянину Вовчак Назару Олеговичу дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

будівництва індивідуального гаражу по вулиці Гасієва К., м. Лиман

37.Про надання громадянці Сєрокуровій Ірині Петрівні дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

будівництва індивідуального гаражу по вулиці Слов'янській, м. Лиман

38.Про  надання  громадянину  Бельмега  Миколі  Дмитровичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Слов'янській, м.

Лиман

39.Про  надання  громадянці  Божко  Юлії  Вікторівні  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

будівництва індивідуального гаражу по вулиці Гасієва К., м. Лиман

40.Про  надання  громадянину  Борисюку  Володимиру  Івановичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва  індивідуального  гаражу  по  вулиці  Гасієва  К.,  м.

Лиман

41.Про  надання  громадянці  Мєдєнцевій  Олені  Олександрівні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва  індивідуального  гаражу  по  вулиці  Гасієва  К.,  м.

Лиман



42.Про  надання  громадянці  Михайловій  Людмилі  Олексіївні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських

будівель і споруд по вулиці Слобожанській, 57, смт. Дробишеве

43.Про надання  громадянину Бондаренко  Володимиру Дмитровичу  дозволу на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для

індивідуального дачного будівництва по вулиці Пляжній, 53, м. Лиман

44.Про  надання  громадянину  Плесканьову  Сергію  Івановичу  дозволу  на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення

(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для

індивідуального дачного будівництва по вулиці Пляжній, 51, м. Лиман

45.Про  надання  громадянину  Владімірову  Віталію  Віталійовичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  вулиці

Шевченка, 44 с. Нове

46.Про  надання  громадянину  Мовчан  Василю  Андрійовичу  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для ведення особистого селянського господарства в смт. Дробишеве

47.Про надання  громадянці Мовчан  Зінаїді  Григорівні  дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення особистого селянського господарства в смт. Дробишеве

48.Про  надання  громадянці  Ніколайковій  Людмилі  Миколаївні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  по  вулиці

Центральній, с. Торське

49.Про  надання  громадянці  Качалка  Тетяні  Павлівні  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для

ведення  садівництва  у  садівницькому  товаристві  “Зелений  сад”,  ділянка

№441, м. Лиман

50.Про надання відділу освіти Лиманської міської ради дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  постійне

користування  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів  освіти,

нежитлової  будівлі  Лиманської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №4

Лиманської міської ради Донецької області по провулку Привокзальному, 7-а,

м. Лиман

51.Про  надання  комунальному  підприємству  “Лиманська  служба  єдиного

замовника” дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  у  постійне  користування  для  розміщення  та  експлуатації

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства по

вулиці Незалежності, 13, м. Лиман

52.Про надання відділу освіти Лиманської міської ради дозволу на розроблення

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки

по вулиці Пушкіна, 28-а, смт. Дробишеве

53.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину  Бойко  Олексію  Олександровичу  для  будівництва

індивідуального гаражу по провулку Матросова, м. Лиман



54.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці Єрошенко Ніні Федорівні для будівництва індивідуального гаражу

по вулиці Привокзальній,  м. Лиман

55.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину  Трофименко  Роману  Сергійовичу  для  будівництва

індивідуального гаражу по вулиці Комунальній, м. Лиман

56.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці Баглик Тетяні Іванівні для будівництва індивідуального гаражу по

провулку Робочому, 17/619, м. Лиман

57.Про затвердження проекту   землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці  Данилейченко  Наталії  Олександрівні  для  будівництва  і

обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд

(присадибна ділянка) по вулиці Центральній, 85, с. Рідкодуб

58.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  громадянину

Матейченко Павлу Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового

будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  по  вулиці

Площа слави, 28-а, смт. Ямпіль

59.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  громадянину

Сезоненко  Петру  Івановичу  для  будівництва  і  обслуговування  житлового

будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  по  вулиці

Підлісній, 24, смт. Ямпіль

60.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  громадянину

Сушко Сергію Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового

будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  по  вулиці

Ювілейній, 76, м. Лиман

61.Про внесення змін до рішення  Лиманської міської ради  від 21.09.2017 року

№7/34-1579 “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

громадянину  Сушко  Олександру  В'ячеславовичу  для  будівництва  і

обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд

(присадибна ділянка) по вулиці Гасієва К., 15, м. Лиман”

62.Про заміну з Краснолиманського РайСТ на ФГ “Престиж 1” сторони договору

оренди землі від 29.12.2008 р., зареєстрованого Краснолиманським районним

відділом  Донецької  регіональної  філії  Центру  ДЗК  29.12.2008  р.  за  №

040815500006.

63.Про поновлення  та  подовження  Афанасьєвій  Любов Михайлівні терміну дії

договору  оренди  землі  від  22.03.2012  року,  зареєстрованого  в  управлінні

Держкомзему  у  місті  Красний  Лиман  Донецької  області  за

№142300004001969 від 22.03.2012 р.

64.Про  поновлення  та  подовження  Асоціації  приватних  підприємців  будинку

побуту  “Південний”  терміну  дії  договору  оренди  землі  №14/12,

зареєстрованого в управлінні Держкомзему у місті Красний Лиман Донецької

області за №141330004000831 від 26.11.2012 р.

65.Про  припинення  ТОВ  “Регіональний  фонд  прямих  інвестицій”  договору

оренди землі №43/07 від 25.05.2007 року, зареєстрованого Краснолиманським



районним  відділом  Донецької  регіональної  філії  Центру  ДЗК  за

№040715500042 від 11.06.2007 р.

66.Про скасування рішення Лиманської міської ради від 21.09.2017 року №7/34-

1600

67.Про  надання  ТОВ  “Рапід  -  АВ”  земельної  ділянки  в  оренду  для

обслуговування автостанції  по вул. Свободи,1,  м. Лиман

68.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  (відумерла

спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на

території Лиманського району (колишньої Криволуцької сільської ради)

69.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  (відумерла

спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на

території Лиманського району (колишньої Криволуцької сільської ради)

70.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  (відумерла

спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на

території Лиманського району (колишньої Криволуцької сільської ради)

71.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  (відумерла

спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на

території Лиманського району (колишньої Коровоярської сільської ради)

72.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  (відумерла

спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на

території Лиманського району (колишньої Коровоярської сільської ради)

73.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  (відумерла

спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на

території Лиманського району (колишньої Тернівської сільської ради)

74.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  (відумерла

спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на

території Лиманського району (колишньої Тернівської сільської ради)

75.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  (відумерла

спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на

території Лиманського району (колишньої Тернівської сільської ради)

76.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  (відумерла

спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на

території Лиманського району (колишньої Тернівської сільської ради)

77.Про надання відділу освіти Лиманської міської ради дозволу на розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  постійне

користування  для   будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів  освіти,

нежитлової будівлі Лиманської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 по

вулиці Театральна 5а, м. Лиман



РІЗНЕ:

1.  Інформація  Управління  Пенсійного  фонду  України  в  м.  Красний  Лиман

щодо роботи з внутрішньо-переміщеними особами.

Доповідач:  Завгородня  В.П.  -  начальник  Управління  Пенсійного  фонду

України в м. Красний Лиман

ВИСТУПИЛИ:

1. Коломацький А.П. - депутат міської ради проінформував присутніх про те,

що  на  підставі  позачергових  засідань  постійних  комісій  міської  ради з  питань

планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку,  інвестиційної

діяльності  та  регуляторної  політики,  з  питань  освіти,  охорони  здоров’я,  культури,

фізкультури  та  спорту,  справах  молоді  та  соціального  захисту  населення від

13.11.2017, 14.11.2017 року,  листів  відділів  та  управлінь  міської  ради,  її  виконавчого

комітету, керуючись п. 3 ст. 67 Регламенту міської ради, ч. 11 ст. 59 Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні” внесені зміни до таких проектів рішень:

1.  “Про  внесення  змін  до  Програми  «Благоустрій  території  на  2017  рік»,

затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 №7/22-948”

2.  “Про  внесення  змін  до  Програми  “Реконструкція,  капітальний  та  поточний

ремонт  об'єктів  житлово-комунального  господарства   на  2017  рік”,  затвердженої

рішенням міської ради від 23.12.2016 №7/22-949”

3.  “Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2017 № 7/26 – 1237 «Про

Програму  розвитку  місцевого  самоврядування  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади на 2017-2018 роки» та викладення в новій редакції

4.  “Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Програми  економічного  і  соціального

розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік, затвердженої

рішенням міської ради від 23.12.2016 року № 7/22-959”

5.  “Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  23.12.2016  №  7/22-945  “Про

бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік”

6. “Про створення управління освіти молоді та спорту Лиманської міської ради”

Внесені зміни до зазначених рішень потребують виконання нагальних заходів.

На підставі ст. 109 Регламенту міської ради запропонував додатково внести до

порядку денного чергової сесії проекти рішень, які були розглянуті та погоджені на

засіданні  постійної  комісії  міської  ради з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики

13.11.2017  та  14.11.2017  року  та  оприлюднені  на  офіційному  сайті  міської  ради

відповідно  п. 11 ст. 59 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні” а

саме:

1. “Про придбання житла за адресою: Донецька область, місто Лиман, вулиця Оборони,

будинок № 1 «А», квартира № 11 для дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, особам з їх числа”

2.  “Про  скасування  рішення  Лиманської  міської  ради  від  23.12.2016  №  7/22-976

«Про Програму інформатизації Лиманської міської ради та її виконавчих органів  на

2017 р.”

3.  “Про  придбання  житла  за  адресою:  Донецька  область,  місто  Лиман,  вулиця

Оборони, будинок № 9 «А», квартира №34 для  дітей - сиріт та дітей позбавлених

батьківського піклування, особам з їх числа”



4.  “Про  Звернення  депутатів  Лиманської  міської  ради  до  Верховної  Ради  України,

Кабінету Міністрів України щодо норм проекту Закону України «Про внесення змін

до Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 7116)”

2. Гергель В.М. - депутат міської ради запропонував, керуючись п.3 ст. 67, ст.

109  Регламенту  міської  ради,  додатково  включити  до  порядку  денного  чергового

засідання  міської  ради  питання,  яке  розглянуте  та  погоджено   на  позачерговому

засіданні  13.11.2017 року постійної комісій  міської ради  з  питань містобудування,

будівництва, земельних відносин та охорони природи і оприлюднено на офіційному

сайті  міської  ради,  відповідно  п.  11  ст.  59  Закону  України  “Про  місцеве

самоврядування в Україні” міської ради а саме: 

1. “Про  надання  відділу  освіти  Лиманської  міської  ради  дозволу  на  розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування

для  будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів  освіти,  нежитлової  будівлі

Лиманської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 по вулиці Театральна 5а, м.

Лиман”.

Затвердити порядок денний із запропонованими зі змінами

ГОЛОСУВАЛИ: 

за-28

проти-0

утримались-0

не голосував-0

ВИРІШИЛИ:затвердити порядок денний з запропонованими зі  змінами.

1. СЛУХАЛИ:  Про створення управління освіти, молоді та спорту Лиманської

міської ради

ДОПОВІДАЧ:  Шуляченко І.О. - начальник юридичного відділу

ВИСТУПИЛИ:

 Махов К.Д. -  депутат міської ради, запропонував внести зміни до Положення

про  управління  освіти,  молоді  та  спорту  Лиманської  міської  ради,  а  саме

виключити пункт 4.3.5.

ГОЛОСУВАЛИ:  за  рішення  із  запропонованими  змінами  (результати

поіменного голосування додаються)

за- 26

проти-1

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1663  додається

2. СЛУХАЛИ:  Про дострокове припинення повноважень депутата Лиманської

міської ради 7 скликання Звєрєва Ю.В.

ДОПОВІДАЧ: Каракуц Т.Ю. - секретар міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—  1664 додається



3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Благоустрій території на 2017

рік», затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 №7/22-948;

ДОПОВІДАЧ: Муравльова  О.М.-  начальник відділу житлово комунального  

господарства 

ГОЛОСУВАЛИ:

за-26

проти-0

утримались-0

не голосував-2

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1665  додається

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми “Реконструкція, капітальний та

поточний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства  на 2017 рік”,

затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 №7/22-949;

ДОПОВІДАЧ: Муравльова  О.М.-  начальник відділу житлово комунального  

господарства 

ГОЛОСУВАЛИ:

за-28

проти-0

утримались-0

не голосував-0

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1666  додається

5. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  Програми  “Утримання  кладовищ,

пам'ятників,  пам'ятних  знаків  та  меморіальних  дощок  на  території

Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади  на  2017  рік”,  затвердженої

рішенням міської ради від 23.12.2016 №7/22-951;

ДОПОВІДАЧ: Муравльова  О.М.-  начальник відділу житлово комунального  

господарства

ГОЛОСУВАЛИ:

за-28

проти-0

утримались-0

не голосував-0

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1667 додається

6. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  звітів  незалежної  оцінки   та  передачу  в

оренду   нерухомого  майна  комунальної  власності  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади

ДОПОВІДАЧ: Муравльова  О.М.-  начальник відділу житлово комунального  

господарства 

ГОЛОСУВАЛИ:

за-28

проти-0

утримались-0

не голосував-0

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1668 додається



7. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  16.02.2017

№7/24-1057  “Про  затвердження  переліку  об'єктів,  які  знаходяться  в

комунальній власності Лиманської об'єднаної територіальної громади”

ДОПОВІДАЧ: Муравльова  О.М.-  начальник відділу житлово комунального  

господарства 

ГОЛОСУВАЛИ:

за-27

проти-0

утримались-1

не голосував-0

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37— 1669 додається

8. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  Статуту  Комунального  підприємства

«Лиманський «Зеленбуд»», та затвердження в новій редакції

ДОПОВІДАЧ: Муравльова  О.М.-  начальник відділу житлово комунального  

господарства 

ГОЛОСУВАЛИ:

за-27

проти-0

утримались-1

не голосував-0

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1670  додається

9. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  Статуту  Комунального  підприємства

“Лиманська служба єдиного замовника” та затвердження в новій редакції”

ДОПОВІДАЧ: Муравльова  О.М.-  начальник відділу житлово комунального  

господарства 

ГОЛОСУВАЛИ:

за-27

проти-0

утримались-1

не голосував-0

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1671  додається

10. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності Лиманської об'єднаної

територіальної громади квартир, розташованих на території м. Лиман

ДОПОВІДАЧ: Муравльова  О.М.-  начальник відділу житлово комунального  

господарства

ВИСТУПИЛИ:

 Махов  К.Д.  -  депутат  міської  ради, запропонував  внести  зміни  до

вмотивувальної частини рішення, а саме: замінити слова “для  розміщення” на

“для забезпечення”

ГОЛОСУВАЛИ:  за  рішення  із  запропонованими  змінами  (результати

поіменного  голосування додаються)

за-28

проти-0

утримались-0

не голосував-0

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37— 1672 додається



11. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  акту  прийому-передачі  житлового  будинку

№69А  по  вул.  Партизанська  м.  Лиман  у  комунальну  власність  Лиманської

об'єднаної територіальної громади

ДОПОВІДАЧ: Муравльова  О.М.-  начальник відділу житлово комунального  

господарства

ВИСТУПИЛИ:

 Махов  К.Д.  -  депутат  міської  ради, запропонував  внести  зміни  до

вмотивувальної частини рішення, а саме: замінити слова “на виконання рішення”

на “з метою виконання рішення”

ГОЛОСУВАЛИ:  за  рішення  із  запропонованими  змінами  (результати  

поіменного  голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-1

не голосував-0

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1673  додається

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради від 06.12.2016 №7/20-

933  «Про  передачу  в  оперативне  ведення  об'єктів  комунальної  власності

Лиманської міської ради”

ДОПОВІДАЧ: Муравльова  О.М.-  начальник відділу житлово комунального  

господарства

ГОЛОСУВАЛИ:

за-28

проти-0

утримались-0

не голосував-0

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1674  додається

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради

ДОПОВІДАЧ: Муравльова  О.М.-  начальник відділу житлово комунального  

господарства

ГОЛОСУВАЛИ:

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37— 1675 додається

14. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Програми  часткового  відшкодування

відсоткових  ставок  за  залученими  кредитами,  що  надаються  фізичним

особам,  об’єднанням  співвласників  багатоквартирних  будинків  на  2018  —

2019 роки

ДОПОВІДАЧ:  Лебеденко  В.Д.  -  начальник  відділу  екології  та  природних  

ресурсів

Махов К.Д. - депутат міської ради, запропонував внести зміни до п.5 Програми, 

а саме: замінити слова “ на період з 2018 по 2019 рік ” на “на 2018 - 2019 роки”



ГОЛОСУВАЛИ:  за  рішення  із  запропонованими  змінами  (результати  

поіменного голосування додаються)

ГОЛОСУВАЛИ:

за-27

проти-0

утримались-1

не голосував-0

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1676  додається

15. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  Положення  про  Лиманський  міський

Центр  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  та  затвердження  його  в

новій редакції

ДОПОВІДАЧ:  Теліус  О.  В.  -   начальник   відділу  із  соціальної  роботи  

Лиманського міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді

ГОЛОСУВАЛИ:

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37— 1677 додається

16. СЛУХАЛИ:  Про  хід  виконання  Заходів  щодо  протидії  захворюванню  на

туберкульоз  на  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  за

2017 рік та затвердження Заходів на 2018 рік.

ДОПОВІДАЧ: Демидова В.В. - головний лікар КЛПЗ “Лиманська центральна 

районна лікарня

Махов К.Д. - депутат міської ради, запропонував доповнити рішення пунктом   

про  щоквартальне  заслуховування  на  пленарних  засіданнях  міської  ради  

інформації  про  хід  виконання  Заходів  щодо  протидії  захворюванню  на  

туберкульоз в Лиманській об’єднаній територіальній громаді  протягом 2018 року

ГОЛОСУВАЛИ:  за  рішення  із  запропонованими  змінами  (результати  

поіменного голосування додаються)

за-25

проти-0

утримались-0

не голосував-3

З метою запобігання конфлікту інтересів депутат міської ради Демидова В.В. не 

брала участі у голосуванні.

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—  1678 додається

17. СЛУХАЛИ:  Про  виконання  “Заходів  з  забезпечення  профілактики  ВІЛ-

інфекції,  допомоги  та  лікуванню  ВІЛ-інфікованих  та  хворих  на  СНІД  на

території  Лиманської міської ради  за 2017 рік” та затвердження  Заходів на

2018рік



ДОПОВІДАЧ: Демидова В.В. - головний лікар КЛПЗ “Лиманська центральна 

районна лікарня

ГОЛОСУВАЛИ:

за-25

проти-0

утримались-1

не голосував-2

З метою запобігання конфлікту інтересів депутат міської ради Демидова В.В. не 

брала участі у голосуванні.

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37— 1679 додається

18. СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  гр.  Безкровному  Євгену  Олеговичу  на

розробку  детального  плану  території  земельної  ділянки  в  районі  “Голубих

озер” у м. Лиман Донецької області.

ДОПОВІДАЧ: Шпак О.Г. -  начальник відділу містобудування та архітектури

ГОЛОСУВАЛИ:

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37— 1680 додається

19. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  детального  плану  території  по  вулиці

Джерельній у місті Лиман

ДОПОВІДАЧ: Шпак О.Г. - начальник відділу містобудування та архітектури

ГОЛОСУВАЛИ:

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1681 додається

20. СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  гр.  Плесканьову  Сергію  Івановичу  на

розробку  детального  плану  території  земельної  ділянки  в  районі  «Голубих

озер» у м. Лиман Донецької області.

ДОПОВІДАЧ: Шпак О.Г. - начальник відділу містобудування та архітектури

ГОЛОСУВАЛИ:

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1682  додається

21. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Статуту  комунального  початкового

спеціалізованого  мистецького  навчального  закладу  (школи  естетичного

виховання) “Музична школа м. Лиман” у новій редакції

ДОПОВІДАЧ: Роменська Н.В. - начальник відділу культури і туризму

ГОЛОСУВАЛИ:

за-27



проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37— 1683 додається

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми Правопорядок на 2018 рік

ДОПОВІДАЧ:  Покотило  С.С.  -  заступник  начальника  сектору  превенції    

Лиманського  відділення  поліції  Слов’янського  відділу  поліції  Головного  

управління Національної поліції України в Донецькій області  

ГОЛОСУВАЛИ:

за-26

проти-0

утримались-0

не голосував-2

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—  1684 додається

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми Безпека на 2018 рік

ДОПОВІДАЧ:  Борисов  А.В.  -  начальник  Лиманського  РВ  1-го

Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

ГОЛОСУВАЛИ:

за-26

проти-0

утримались-0

не голосував-2

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1685 додається

24. СЛУХАЛИ: Про передачу з балансу виконавчого комітету Лиманської міської

ради, матеріальних цінностей

ДОПОВІДАЧ: Манцева Н.І. - начальник відділу  обліку та звітності 

ГОЛОСУВАЛИ:

за-26

проти-0

утримались-0

не голосував-2

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37— 1686 додається

25. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  20.04.2017 №

7/26 – 1237 «Про Програму розвитку місцевого самоврядування Лиманської

об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки» та викладення в новій

редакції

ДОПОВІДАЧ: Малий Р.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ:

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37— 1687 додається



26. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  від  20.10.2016  №7/1788  «Про

затвердження  місцевої  комплексної  програми  щодо  медичного,  соціального

забезпечення,   адаптації,  психологічної  реабілітації,  професійної  підготовки

(перепідготовки)  учасників  антитерористичної  операції  Лиманської

об'єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки»

ДОПОВІДАЧ:Мальченко  Г.В.–начальник  управління  соціального  захисту  

населення

ГОЛОСУВАЛИ:

за-26

проти-0

утримались-0

не голосував-2

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1688  додається

27. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Програми  економічного  і

соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2017

рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 року № 7/22-959

ДОПОВІДАЧ: Авдєєнко  Н.П.  – начальник  відділу економічного  розвитку і  

торгівлі 

ГОЛОСУВАЛИ:

за-26

проти-0

утримались-0

не голосував-2

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1689 додається

28. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  плану діяльності  Лиманської  міської  ради  з

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

ДОПОВІДАЧ: Авдєєнко  Н.П.  – начальник  відділу економічного  розвитку і  

торгівлі 

ГОЛОСУВАЛИ:

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1690  додається

29. СЛУХАЛИ:  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 Т. В.- начальник фінансового управління

ГОЛОСУВАЛИ:

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1691 додається

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради

ДОПОВІДАЧ: Пилипенко Т. В.- начальник фінансового управління

ГОЛОСУВАЛИ:

за-26

проти-0



утримались-0

не голосував-2

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1692  додається

31. СЛУХАЛИ:  Про  придбання  житла  за  адресою:  Донецька  область,  місто

Лиман, вулиця Оборони, будинок № 1 «А», квартира №11 для  дітей - сиріт та

дітей позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа

Доповідач:Шуляченко І. О.  - начальник юридичного відділу

ГОЛОСУВАЛИ:

за-28

проти-0

утримались-0

не голосував-0

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37— 1693 додається

32. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Лиманської міської ради від 23.12.2016

№  7/22-976  «Про  Програму  інформатизації  Лиманської  міської  ради  та  її

виконавчих органів  на 2017 р.»

ДОПОВІДАЧ: Мордвінов А.В. - начальник відділу інформаційних технологій

ГОЛОСУВАЛИ:

за-28

проти-0

утримались-0

не голосував-0

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37—1694 додається

33. СЛУХАЛИ:Про  придбання  житла  за  адресою:  Донецька  область,  місто

Лиман, вулиця Оборони, будинок № 9 «А», квартира №34 для дітей - сиріт та

дітей позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа

ДОПОВІДАЧ:  Шуляченко І.О. - начальник юридичного відділу

ГОЛОСУВАЛИ:

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

З метою запобігання конфлікту інтересів депутат міської ради Риков А.І. не брав  

участі у голосуванні.

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37— 1695 додається

34. СЛУХАЛИ:Про Звернення депутатів Лиманської міської ради до Верховної

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо норм проекту Закону України

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 7116)

ДОПОВІДАЧ:  Каракуц Т.Ю. - секретар міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

за-26

проти-0

утримались-0

не голосував-2

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/37— 1696  додається



ВИСТУПИЛИ: Каракуц Т.Ю. - секретар міської ради 

Запропонувала  згідно пункту 3 статті 13 Регламенту міської ради 

продовжити час пленарного засідання на 15 хвилин для розгляду всіх питань 

винесених на порядок денний пленарного засідання.

ГОЛОСУВАЛИ:

за-28

проти-0

утримались-0

не голосував-0

ВИРІШИЛИ: продовжити час пленарного засідання міської ради на 15 

хвилин

Земельні питання:

35. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Чукліній  Лілії  Адамівні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва  індивідуального  гаражу  в  гаражно-будівельному

кооперативі “Світлофор”, б. 509, м. Лиман.

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-26

проти-0

утримались-0

не голосував-2

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1697  додається

36. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Вовчак Назару Олеговичу дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва  індивідуального  гаражу  по  вулиці  Гасієва  К.,  м.

Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-26

проти-0

утримались-0

не голосував-2

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1698 додається

37. СЛУХАЛИ: Про надання громадянці Сєрокуровій Ірині Петрівні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Слов'янській, м.

Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-25

проти-0

утримались-0

не голосував-3



З метою запобігання конфлікту інтересів депутат міської ради Колода П.І. не брав

участі у голосуванні.

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1699 додається

38. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Бельмега Миколі Дмитровичу дозволу

на  розроблення  проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Слов'янській, м.

Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1700 додається

39. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Божко  Юлії  Вікторівні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність  для  будівництва  індивідуального  гаражу  по  вулиці  Гасієва  К.,  м.

Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1701 додається

40. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину  Борисюку  Володимиру  Івановичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Гасієва

К., м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1702 додається

41. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Мєдєнцевій  Олені  Олександрівні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Гасієва

К., м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-26

проти-0

утримались-0

не голосував-2

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1703 додається



42. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Михайловій  Людмилі  Олексіївні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,

господарських  будівель  і  споруд  по  вулиці  Слобожанській,  57,  смт.

Дробишеве

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1704 додається

43. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Бондаренко Володимиру Дмитровичу

дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

для індивідуального дачного будівництва по вулиці Пляжній, 53, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1705 додається

44. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину  Плесканьову  Сергію  Івановичу

дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

для індивідуального дачного будівництва по вулиці Пляжній, 51, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1706 додається

45. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянину  Владімірову  Віталію  Віталійовичу

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  по

вулиці  Шевченка, 44 с. Нове

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1707 додається



46. СЛУХАЛИ: Про надання громадянину Мовчан Василю Андрійовичу дозволу

на  розроблення  проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для ведення особистого селянського господарства в смт. Дробишеве

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1708 додається

47. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Мовчан  Зінаїді  Григорівні  дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для ведення особистого селянського господарства в смт. Дробишеве

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1709 додається

48. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Ніколайковій  Людмилі  Миколаївні

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  по

вулиці Центральній, с. Торське

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1710 додається

49. СЛУХАЛИ:  Про  надання  громадянці  Качалка  Тетяні  Павлівні  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність для ведення садівництва у садівницькому товаристві “Зелений сад”,

ділянка №441, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1711 додається

50. СЛУХАЛИ: Про надання відділу освіти Лиманської міської ради дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

постійне  користування  для  будівництва  та обслуговування будівель закладів

освіти, нежитлової будівлі Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

№4 Лиманської міської ради Донецької області по провулку Привокзальному,

7-а, м. Лиман



ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1712 додається

51. СЛУХАЛИ:  Про  надання  комунальному  підприємству  “Лиманська  служба

єдиного  замовника”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо

відведення  земельної  ділянки  у  постійне  користування  для  розміщення  та

експлуатації  будівель  і  споруд  автомобільного  транспорту  та  дорожнього

господарства по вулиці Незалежності, 13, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1713 додається

52. СЛУХАЛИ: Про надання відділу освіти Лиманської міської ради дозволу на

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  інвентаризації

земельної ділянки по вулиці Пушкіна, 28-а, смт. Дробишеве

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1714 додається

53. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  громадянину  Бойко  Олексію  Олександровичу  для

будівництва індивідуального гаражу по провулку Матросова, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1715 додається

54. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  громадянці  Єрошенко  Ніні  Федорівні  для  будівництва

індивідуального гаражу по вулиці Привокзальній,  м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1



ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1716 додається

55. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  громадянину  Трофименко  Роману  Сергійовичу  для

будівництва індивідуального гаражу по вулиці Комунальній, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1717 додається

56. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  громадянці  Баглик  Тетяні  Іванівні  для  будівництва

індивідуального гаражу по провулку Робочому, 17/619, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1718 додається

57. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  громадянці  Данилейченко  Наталії  Олександрівні  для

будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і

споруд (присадибна ділянка) по вулиці Центральній, 85, с. Рідкодуб

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1719 додається

58. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

громадянину  Матейченко  Павлу  Васильовичу  для  будівництва  і

обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд

(присадибна ділянка) по вулиці Площа слави, 28-а, смт. Ямпіль

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1720 додається



59. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

громадянину Сезоненко  Петру  Івановичу  для  будівництва  і  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по

вулиці Підлісній, 24, смт. Ямпіль

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1721 додається

60. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення  (відновлення) меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)

громадянину  Сушко  Сергію  Володимировичу  для  будівництва  і

обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд

(присадибна ділянка) по вулиці Ювілейній, 76, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1722 додається

61. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  Лиманської  міської  ради  від

21.09.2017  року  №7/34-1579  “Про  затвердження  технічної  документації  із

землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в

натурі  (на  місцевості)  громадянину  Сушко  Олександру  В'ячеславовичу  для

будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і

споруд (присадибна ділянка) по вулиці Гасієва К., 15, м. Лиман”

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1723 додається

62. СЛУХАЛИ:  Про  заміну  з  Краснолиманського  РайСТ  на  ФГ  “Престиж  1”

сторони  договору  оренди  землі  від  29.12.2008  р.,  зареєстрованого

Краснолиманським  районним  відділом  Донецької  регіональної  філії  Центру

ДЗК 29.12.2008 р. за № 040815500006.

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-26

проти-0

утримались-0

не голосував-2



З метою запобігання конфлікту інтересів депутат міської ради Колода П.І. не брав

участі у голосуванні.

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1724 додається

63. СЛУХАЛИ: Про поновлення та подовження Афанасьєвій Любов Михайлівні

терміну  дії  договору  оренди  землі  від  22.03.2012  року,  зареєстрованого  в

управлінні  Держкомзему  у  місті  Красний  Лиман  Донецької  області  за

№142300004001969 від 22.03.2012 р.

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1725 додається

64. СЛУХАЛИ: Про поновлення та подовження Асоціації приватних підприємців

будинку  побуту  “Південний”  терміну  дії  договору  оренди  землі  №14/12,

зареєстрованого в управлінні Держкомзему у місті Красний Лиман Донецької

області за №141330004000831 від 26.11.2012 р.

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-26

проти-0

утримались-0

не голосував-2

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1726 додається

65. СЛУХАЛИ:  Про припинення  ТОВ  “Регіональний  фонд  прямих  інвестицій”

договору  оренди  землі  №43/07  від  25.05.2007  року,  зареєстрованого

Краснолиманським  районним  відділом  Донецької  регіональної  філії  Центру

ДЗК за №040715500042 від 11.06.2007 р.

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1727 додається

66. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Лиманської міської ради від 21.09.2017

року №7/34-1600

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 — 1728 додається



67. СЛУХАЛИ:  Про надання  ТОВ  “Рапід-АВ” земельної  ділянки  в оренду для

обслуговування автостанції  по вул. Свободи,1,  м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-26

проти-0

утримались-0

не голосував-2

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1729 додається

68. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення  (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі  (на місцевості)

(відумерла  спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського

виробництва  на  території  Лиманського  району  (колишньої  Криволуцької

сільської ради)

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-26

проти-0

утримались-0

не голосував-2

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1730 додається

69. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення  (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі  (на місцевості)

(відумерла  спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського

виробництва  на  території  Лиманського  району  (колишньої  Криволуцької

сільської ради)

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1731 додається

70. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення  (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі  (на місцевості)

(відумерла  спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського

виробництва  на  території  Лиманського  району  (колишньої  Криволуцької

сільської ради)

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1732 додається

71. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення  (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі  (на місцевості)

(відумерла  спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського



виробництва  на  території  Лиманського  району  (колишньої  Коровоярської

сільської ради)

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1733 додається

72. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення  (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі  (на місцевості)

(відумерла  спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського

виробництва  на  території  Лиманського  району  (колишньої  Коровоярської

сільської ради)

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 — 1734 додається

73. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення  (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі  (на місцевості)

(відумерла  спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського

виробництва  на  території  Лиманського  району  (колишньої  Тернівської

сільської ради)

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 — 1735 додається

74. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення  (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі  (на місцевості)

(відумерла  спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського

виробництва  на  території  Лиманського  району  (колишньої  Тернівської

сільської ради)

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1736 додається



75. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення  (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі  (на місцевості)

(відумерла  спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського

виробництва  на  території  Лиманського  району  (колишньої  Тернівської

сільської ради)

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1737 додається

76. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення  (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі  (на місцевості)

(відумерла  спадщина)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського

виробництва  на  території  Лиманського  району  (колишньої  Тернівської

сільської ради)

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1738 додається

77. СЛУХАЛИ: Про надання відділу освіти Лиманської міської ради дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для  будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти, нежитлової будівлі Лиманської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№ 5 по вулиці Театральна 5а, м. Лиман

ДОПОВІДАЧ:Красногрудь Н.А.-начальник відділу земельних відносин

ГОЛОСУВАЛИ:(результати поіменного голосування додаються)

за-27

проти-0

утримались-0

не голосував-1

ВИРІШИЛИ:рішення № 7/37 —1739 додається

РІЗНЕ: 

1.СЛУХАЛИ: Інформацію  Управління  Пенсійного  фонду  України  в  м.

Красний Лиман щодо роботи з внутрішньо-переміщеними особами.

ДОПОВІДАЧ:Завгородня  В.П.  -  начальник  Управління  Пенсійного  фонду

України в м. Красний Лиман

ВИРІШИЛИ:інформацію прийняти до відома

Міський голова                                                                                              П.Ф.Цимідан


