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__________________П.Ф. Цимідан
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ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 чергового  засідання виконавчого комітету  міської ради

м.Лиман На 17.04.2019
Початок о 10.00
зала засідань
Виконавчого комітету         
Лиманської міської ради
(вул.Незалежності, 46)

Відповідно  до  п  2.2.57.  «Положення  про  виконавчий  комітет  Лиманської

міської ради» на засіданні виконкому надається час:

• на  розгляд  питань  порядку  денного  (з  врахуванням  доповіді,

співдоповіді,  запитань,  відповідей,  виступів  з  обговорення  питання,  внесення

поправок до проекту рішення, заключного слова) – не більше 30 хвилин (в разі

необхідності  тривалість розгляду питання може бути продовжена за рішенням

виконкому);

• для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин;

•  для співдоповіді з питань порядку денного – до 5 хвилин;

•  для оголошення запитань – до 1 хвилини;

•  для відповіді на запитання – до 2 хвилин;

 для  виступу з  обговорення  питання,  внесення  поправок  до  проекту  рішення,

заключного слова – до 3 хвилин.

№ з/п Назва питання

1 Про  створення  незнижувального  запасу  паливо-мастильних  матеріалів  для

забезпечення  перегону   автотранспортних  засобів  до  пунктів  передачі  їх

військовим формуванням в період мобілізації та у воєнний час

Доповідач:  Титаренко Володимир Іванович — начальник  відділу з  питань

ЦЗ, мобілізаційної роботи та військового обліку виконавчого комітету міської

ради 

2 Про  затвердження  Порядку  створення  і  використання  місцевого

матеріального  резерву  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних

ситуацій

Доповідач:  Титаренко Володимир Іванович — начальник  відділу з  питань

ЦЗ, мобілізаційної роботи та військового обліку виконавчого комітету міської

ради 

3 Про  комплексні  заходи  щодо  захисту  від  пожеж  лісів,  сільгоспугідь  на

території  Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади  у  весняно-літній

пожежонебезпечний період 2019 року



Доповідач:  Титаренко Володимир Іванович — начальник  відділу з питань

ЦЗ,  мобілізаційної  роботи  та  військового  обліку  виконавчого  комітету

міської ради 

4 Про затвердження Положення про видачу довідки про осіб зареєстрованих за
відповідною адресою
Доповідач:  Ройко  Марина  Михайлівна  —  начальник  відділу  надання
адміністративних послуг

5 Про затвердження  інформаційної  та  технологічної  карток адміністративної

послуги,  яка  надається  посадовими  особами  виконавчого  комітету

Лиманської міської ради

Доповідач:  Ройко  Марина  Михайлівна  —  начальник  відділу  надання
адміністративних послуг

6 Про затвердження переліку  платних медичних послуг у КЛПЗ «Лиманська

центральна районна лікарня» 

Доповідач:  Демидова  Вікторія  Вікторівна  —  головний  лікар  КЛПЗ

«Лиманська центральна районна лікарня» 

7 Про  схвалення  проекту  рішення  міської  ради  «Про  визначення  переліку

податкових  агентів  щодо  справляння  туристичного  збору  на  території

Лиманської об’єднано територіальної громади»
Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна — начальник відділу культури

і туризму міської ради  

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

Програми  розвитку  місцевого  самоврядування  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади на 2019 рік», затвердженої рішенням міської ради від

20.12.2018 № 7/58-2712» 

Доповідач:  Манцева  Наталія  Іванівна  —  начальник  відділу  обліку  та

звітності виконавчого комітету міської ради 

9 Про внесення змін до « Порядку використання коштів бюджету об’єднаної

територіальної  громади  за  бюджетною  програмою  «Первинна  медична

допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної)  допомоги»  у  2019  році,  затвердженого  рішенням  виконавчого

комітету від 20.03.2019 №101 

Доповідач:  Манцева  Наталія  Іванівна  —  начальник  відділу  обліку  та

звітності виконавчого комітету міської ради 

10 Про  затвердження  складу  спостережної  комісії  при  виконавчому  комітеті

Лиманської міської ради 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого

комітету міської ради

11 Про  проведення  консультації  з  громадськістю  у  формі  публічного

громадського  обговорення   “Комплексної  схеми  розміщення  тимчасових

споруд  для  провадження  підприємницької  діяльності  на  території  міста

Лиман”

Доповідач:  Кича  Катерина  Іванівна  -  спеціаліст  відділу  містобудування  та

архітектури

12 Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна

Доповідач:  Кича  Катерина  Іванівна  -  спеціаліст  відділу  містобудування  та

архітектури



13 Про  внесення  змін  до  cкладу  комісії  щодо  розгляду  заяв  внутрішньо

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну

цілісність  України,  затвердженого  рішенням виконавчого  комітету  міської

ради від 17.10.2018 №344 

Доповідач:  Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального

захисту населення міської ради 

14 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:  Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального

захисту населення міської ради 

15 Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів щодо надання 

матеріальної  допомоги  учасникам  антитерористичної  операції  та  членам

сімей  загиблих  (померлих)  учасників  антитерористичної  операції,

громадянам  постраждалим  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  особам

прирівняним до них, ветеранам війни та праці, ветеранам Афганської війни

(воїнам-інтернаціоналістам),  особам  з  інвалідністю,  які  зареєстровані  на

території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

Доповідач:  Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального

захисту населення міської ради 

16 Про  схвалення  проекту  рішення  міської  ради  «Про  внесення  змін  та

доповнень  до  Комплексної  програми  щодо  медичного,  соціального

забезпечення,  адаптації,  психологічної реабілітації,  професійної підготовки

(перепідготовки)  учасників  антитерористичної  операції  Лиманської

об'єднаної  територіальної  громади  на  2019  рік,  затвердженої  рішенням

Лиманської міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2707» 

Доповідач:  Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального

захисту населення міської ради 

17 Про  схвалення  проекту  рішення  міської  ради  «Про  внесення  змін  та

доповнень до Комплексної програми щодо медичної,  соціальної підтримки

громадян  постраждалих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  та  осіб

прирівняних до них,  ветеранів  війни та  праці,  ветеранів  Афганської  війни

(воїнів-інтернаціоналістів),  осіб  з  інвалідністю  Лиманської  об’єднаної

територіальної  громади  на  2019  рік,  затвердженої  рішенням  Лиманської

міської ради від 21.03.2019 №7/62-3006» 

Доповідач:  Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального

захисту населення міської ради 

18 Про утворення конкурсного комітету для забезпечення проведення конкурсу

на автобусному маршруті загального користування 

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови

19 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови

20 Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 23.03.2011

№ 94 «Про стан виконавської дисципліни в управліннях та відділах міської

ради» 

Доповідач: Донцова Олеса Валентинівна — начальник загального відділу



21 Про  видалення  дерев  на  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної

громади

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

22 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

23 Про  підсумки  осінньо-зимового  періоду  2018-2019  р.р.  та  заходи  щодо

підготовки  підприємств  житлово-комунального  господарства  до  роботи  в

осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

24 Про затвердження розпорядження міського голови 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

25 Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Лиманської  міської

ради  від  21.02.2018  року  за  №29 “Про  затвердження   складу  громадської

житлової  комісії  при  виконавчому  комітеті  Лиманської  міської  ради  та

положення про неї”

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

26 Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Лиманської  міської

ради  від  21.02.2018  №22  “Про  затвердження  Порядку  взяття  громадян  на

соціальний  квартирний  облік,  їх  перебування  на  такому  обліку,  зняття  з

нього  та  надання  соціального  житлового  фонду для осіб,  які  потребують

соціального захисту ” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

27 Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Лиманської  міської

ради від 21.11.2018 року за №374 “Про затвердження Порядку розподілу та

надання  житлових  приміщень  для  тимчасового  проживання  внутрішньо 

переміщених осіб у Лиманській об'єднаній територіальній громаді Донецької

області”

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

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

одну  особу  за  січень-березень 2019  року  у  Лиманській  об'єднаній

територіальній громаді Донецької області 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

29 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради

від  21.11.2018  №375  “Про  затвердження  інформаційної  та  технологічної

карток послуги, що надається у Центрі надання адміністративних послуг ” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

30 Про включення квартири до числа службових житлових приміщень 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

31 Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

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

Програми

реформування,  розвитку  житлово-комунального  господарства  та

благоустрою  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  на

2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

33 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про внесення змін до рішення

міської  ради  від  21.03.2019  №7/62-2998  “Про  затвердження  переліку



проектів, що плануються до реалізації за рахунок інфраструктурної субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури

Лиманської об'єднаної територіальної громади”” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

34 Про  затвердження  норм  витрат  питної  води  та  скид  стічних  вод  для

споживачів  Лиманського  виробничого  Управління  водопровідно-

каналізаційного господарства 

Доповідач: Колот Катерина Геннадіївна — начальник служби реалізації

35 Про надання згоди на розміщення об’єкта виїзної  торгівлі 

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна — начальник відділу економічного роз-

витку та торгівлі

36 Про  попередній  розгляд  та  схвалення проекту  рішення  міської  ради  “Про

внесення змін до рішення міської ради від  20.12.2018 року № 7/58-2737 “Про

затвердження  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 роз-

витку та торгівлі 

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

міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської

об`єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Доповідач:  Пилипенко  Тетяна  Вікторівна  -  начальник  фінансового

управління 

38 Про надання малолітньому  ####,  ### року народження, статусу дитини, по-

збавленої батьківського піклування. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

39 Про надання малолітній ###, ### року народження, статусу дитини, позбавле-

ної батьківського піклування. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

40 Про встановлення опіки над малолітньою ####, ###  року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

41 Про  внесення  змін  в  рішення  виконавчого  комітету  Краснолиманської

міської ради від 16.09.2015 року № 216 «Про надання малолітньому ####, ###

року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування»

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

42 Про  внесення  змін  в  рішення  виконавчого  комітету  Краснолиманської

міської ради від 16.09.2015 року № 215 «Про надання малолітній ####, ####

року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування»

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

43 Про  влаштування  малолітньої  ####,  #### року  народження,  на  повне

державне  забезпечення  до  комунальної  установи  охорони  здоров’я  «Кр-

аматорський будинок дитини «Антошка»

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 



44 Про  влаштування  малолітнього  ####,  #### року  народження,  на  повне

державне  забезпечення  до  комунальної  установи  охорони  здоров’я  «Кр-

аматорський будинок дитини «Антошка»»

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

45 Про припинення піклування над неповнолітньою ####, #### року народжен-

ня.

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

46 Про встановлення піклування над неповнолітньою  ####, #### року народже-

ння. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

47 Про надання дозволу #### на укладення договору купівлі - продажу на ім’я її

малолітнього сина – ####, ### року народження, 1/4   частини житлового бу-

динку

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

48 Про  надання  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та

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

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 


