
ПРОТОКОЛ №38

XXXIX позачергової сесії  Лиманської міської ради VІІ скликання

14.12.2017 року

м. Лиман
початок - 14.00
закінчення — 14.40

Всього обрано депутатів - 33
Були присутні – 25
Відсутні  - 8

Секретаріат сесії у складі — 3 чоловіка
Персональний склад секретаріату сесії — Мартиненко А.І., Афонін Ю.А., Риков А.Б.

Лічильна комісія у складі - 3 чоловіка
Персональний склад лічильної комісії -Саржевська В.О., Дятлова Л.А.,Ткачук Л.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про  внесення  змін   до  рішення  міської  ради  від  17.08.2017  №7/33-1488  “Про

затвердження переліку об'єктів,  які  плануються фінансувати за  рахунок субвенції  з

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Лиманської

об'єднаної територіальної громади”

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

2. 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 

3. 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 

4. 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

5. 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

6. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Лиманської об'єднаної 

територіальної громади квартири для забезпечення дітей-сиріт, та дітей позбавлених 

батьківського піклування, особам з їх числа, розташованої за адресою: м.Лиман, 

вул.Привокзальна №21 кв.4

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

7. Про  прийняття  та  передачу  фактичних  витрат  по  капітальному  ремонту  мереж

зовнішнього освітлення у с.Ямпіль

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



8. Про  придбання житла для дітей-сиріт  та  дітей позбавлених батьківського піклування,

особам з їх числа

Доповідач: Шуляченко І.О. - начальник юридичного відділу

9. Про  внесення  змін  до  Статуту  дитячо-юнацької  спортивної  школи  м.  Лиман  та

затвердження його в новій редакції 

Доповідач: Гамаюнова  Ю.М.- заступник міського голови 

10. 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 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 7/22-945 «Про бюджет

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

Доповідач: Запащенко Н.О. - заступник начальника фінансового управління

12. Про затвердження розпоряджень міського голови 

Доповідач: Запащенко Н.О. - заступник начальника фінансового управління

13. Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради 

Доповідач: Запащенко Н.О. - заступник   начальника фінансового управління

Затвердити порядок денний 
ГОЛОСУВАЛИ: 
за-24
проти-0
утримались-0
не голосував-1 (Воскобойников Є.О.)

ВИРІШИЛИ:затвердити порядок денний 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Воскобойников Є.О. - депутат міської ради звернувся щодо надання інформації про 

підстави скликання позачергової сесії

2. Короткова К.Б. - начальник організаційного відділу відповіла, що відповідно до 

 п.8 ч.4 ст. 42, ч. 4, 10 ст. 46, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

та ст. 11, 22 Регламенту міської ради мотивовані пропозиції (листи) за підписами 

ініціаторів були надані відділами виконавчого комітету міської ради до міського 

голови. Організаційним відділом виконавчого комітету міської ради, згідно чинного 

законодавства буде надано відповідь на усне звернення депутату Воскобойникову 

Є.О. 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін  до рішення міської ради від 17.08.2017 №7/33-1488 

“Про затвердження переліку об'єктів, які плануються фінансувати за рахунок субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

Лиманської об'єднаної територіальної громади”

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

господарства 

ГОЛОСУВАЛИ:

за - 25
проти - 0
утримались - 0
не голосував -0



ВИРІШИЛИ: рішення № 7/39—1745  додається

2. 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  -25
проти - 0
утримались - 0
не голосував-0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/39—1746 додається

3. 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 -25
проти-0
утримались-0
не голосував-0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/39—1747  додається

4. 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 - 25
проти-0
утримались-0
не голосував-0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/39—1748  додається

5. 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

ГОЛОСУВАЛИ:

за - 25
проти-0
утримались-0
не голосував-0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/39—1749  додається

6. СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття у комунальну власність Лиманської об'єднаної

територіальної громади квартири для забезпечення дітей-сиріт, та дітей позбавлених 

батьківського піклування, особам з їх числа, розташованої за адресою: м.Лиман, 

вул.Привокзальна №21 кв.4



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

господарства

Довела до відома депутатів інформацію, що після підготовки даного проекту рішення 

до виконавчого комітету міської ради надано нотаріально засвідчену заяву Боярова 

Аркадія Анатолійовича та зареєстровану відмову його від права власності, запропонувала

доповнити вмотивувальну частину рішення словами: “В зв'язку з відмовою від права 

власності відповідно до заяви Боярова Аркадія Анатолійовича, зареєстрованої державним 

нотаріусом Лиманської державної нотаріальної контори нотаріусом Семеновою І.М. в 

реєстрі №4087 від 08.12.2017 та реєстрації відмови від права власності у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно згідно витягу з Державного реєстру речових прав

на нерухоме майно про реєстрацію права власності №107288348 від 13.12.2017” 

ГОЛОСУВАЛИ: за рішення із запропонованими змінами 

за - 25
проти-0
утримались-0
не голосував-0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/39—1750 додається

7. СЛУХАЛИ: Про прийняття та передачу фактичних витрат по капітальному ремонту 

мереж зовнішнього освітлення у с.Ямпіль

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

господарства

ГОЛОСУВАЛИ:

за-25
проти-0
утримались-0
не голосував-0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/39—1751  додається

8. СЛУХАЛИ: Про придбання житла для дітей-сиріт  та дітей позбавлених батьківського 

піклування, особам з їх числа

ДОПОВІДАЧ:  Шуляченко І.О. - начальник юридичного відділу

ГОЛОСУВАЛИ:

за-25
проти-0
утримались-0
не голосував-0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/39—1752  додається

9. СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до Статуту дитячо-юнацької спортивної школи 

м.Лиман та затвердження його в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ:  Гамаюнова  Ю.М.- заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ:

за-25
проти-0
утримались-0
не голосував-0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/39—1753  додається

10. 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-25
проти-0
утримались-0
не голосував-0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/39—1754  додається

11. 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:  Запащенко Н.О. - заступник   начальника фінансового управління

ГОЛОСУВАЛИ:

за-25
проти-0
утримались-0
не голосував-0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/39—1755  додається

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень  міського голови 

ДОПОВІДАЧ: Запащенко Н.О. - заступник   начальника фінансового управління

ГОЛОСУВАЛИ:

за-25
проти-0
утримались-0
не голосував-0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/39— 1756 додається

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітенту міської ради 

ДОПОВІДАЧ:Запащенко Н.О. - заступник   начальника фінансового управління

ГОЛОСУВАЛИ:

за-25
проти-0
утримались-0
не голосував-0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/39— 1757 додається

ВИСТУПИЛИ: Цимідан П.Ф. - міський голова

Повідомив про звернення які надійшли до секретаріату сесії. Запропонував згідно ст. 

38, п. 2, 3 ст. 49 Регламенту міської ради їх заслухати.

ГОЛОСУВАЛИ:

за-25
проти-0
утримались-0
не голосував-0
ВИРІШИЛИ: надати слово для виступів 

РІЗНЕ:
1. Мовчан В.Г. - директор ДЮСШ м. Лиман. 



Звернувся до депутатів від імені тренерів та спортсменів ДЮСШ м. Лиман щодо 

покращення умов розвитку спорту Лиманської ОТГ, а саме можливості придбання або 

будівництва спортивної бази. (звернення додається)

ВИСТУПИЛИ:  Афонін  Ю.А.  -  депутат  міської  ради.  Запропонував  підтримати

звернення спортсменів та тренерів ДЮСШ м. Лиман, детально вивчити питання та

розглянути пропозиції щодо покращення умов розвитку спорту Лиманської ОТГ на

черговій сесії 2018 році.

2. Воронов А.І. - голова Громадської ради при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради. Повідомив про стан шкільних перевезень та про режим роботи 

Ямпільського НВК.

Міський голова                                                                                    П.Ф.Цимідан


