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ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергового засідання виконавчого комітету міської ради

м.Лиман На 15.07.2020
 Початок о 10.00
 зала засідань

Виконавчого 
комітетуЛиманської 
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  схвалення  проекту   рішення  міської  ради  «Про  внесення  змін  до

Програми  відзначення  державних  та  професійних   свят,    ювілейних  дат,

проведення  фестивалів,  конкурсів  та  інших  театралізованих,  видовищних,

культурних масових заходів відділу  культури і туризму Лиманської міської ради

на 2017- 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 № 7/22-967

та  затвердження в новій реакції»

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови

2 Про організацію у 2020 році оздоровлення дітей, які  потребують особливої

соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми,

відшкодування  вартості  якого  здійснюється  за  рахунок  коштів  місцевого

бюджету 



Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови

3 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про  затвердження Програми

забезпечення  виконання  заходів  пов’язаних  із  призовом  мешканців

Лиманської об'єднаної територіальної громади Донецької області  на строкову

військову службу до лав Збройних Сил Україна на 2020-2021 роки” 

Доповідач:  Титаренко  Володимир  Іванович  —  начальник  відділу  з  питань

цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку

4 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради

від 17.04.2019р. №147  “Про затвердження  Порядку створення і використання

місцевого  матеріального  резерву  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків

надзвичайних ситуацій”

Доповідач:  Титаренко  Володимир  Іванович  —  начальник  відділу  з  питань

цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку

5 Про погодження місця розташування мотузкового парку на території міського

пляжу “Ближній” 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та

архітектури виконавчого комітету

6 Про надання дозволу на перепланування квартири № 83 шляхом улаштування

балкону у житловому  будинку № 14  по  вулиці  Лейко Івана  в  місті  Лиман

Донецької області 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та

архітектури виконавчого комітету

7 Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  Товариству  з

обмеженою відповідальністю  “Торговий дім “ДОНАГРОХІМ” 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та

архітектури виконавчого комітету

8 Про  забезпечення  участі  виконавчого  комітету  у  справах,  що  розглядаються

судами України

Доповідач:  Косик  Яна  Іванівна  —  в.о.  начальника  юридичного  відділу

виконавчого комітету міської ради

9 Про схвалення проекту рішення “Про затвердження Положення про юридичний

відділ виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької області” у новій

редакції

Доповідач:  Косик  Яна  Іванівна  —  в.о.  начальника  юридичного  відділу

виконавчого комітету міської ради

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

Програми  розвитку  місцевого  самоврядування  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади на 2020 рік», затвердженої рішенням міської ради від

19.12.2019 № 7/73-4508»

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності,

головний бухгалтер виконавчого комітету

11 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови

12 Про нагородження Почесною грамотою міської ради

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови

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

Програми  відшкодування витрат  на  прибирання,  санітарне  очищення  та



утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022  роки, затвердженої рішенням

міської ради від 19.12.2019 №7/73-4471» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

14 «Про  хід  виконання  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від

14.04.2020  № 163  “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо

господарства  в  осінньо-зимовий  період  2019-2020  р.р.  та  заходи  щодо

підготовки  підприємств  житлово-комунального  господарства  до  роботи  в

осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

15 Про  видалення  дерев  на  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної

громади 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

16 Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

17 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

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

одну  особу  за  квітень-червень  2020 року  у  Лиманській  об'єднаній

територіальній громаді Донецької області 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

19 Про  затвердження  положення  про  придбання  службових  житлових

приміщень у Лиманській об'єднаній територіальній громаді Донецької області

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

20 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 2020

рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

21 Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від

19.02.2020  №59  “Про  затвердження  Переліку  доріг  комунальної  власності

Лиманської об'єднаної територіальної громади, що потребують поточного та

капітального  ремонту у 2020 р. 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

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

внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 року № 7/73-4517 “Про

затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Лиманської

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік”

Доповідач: Андрєєва Ганна Сергіївна — в.о.  начальника відділу економічного

розвитку і торгівлі

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

міської  ради  від  19.12.2019  № 7/73-4518  “Про бюджет Лиманської  об'єднаної

територіальної громади на 2020 рік”

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління

міської ради

24 Про  заходи  щодо  складання  проєкту  бюджету  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади на 2021 рік  та прогнозу на 2022-2023 роки 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління



міської ради

25 Про затвердження протоколу засідання комісії  виконавчого комітету Лиманської

міської  ради щодо спрямування субвенції  з  державного бюджету на проектні,

будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку

сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,  забезпечення

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в

2020 році 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей

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

збройних конфліктів малолітньому ###, ### року народження.

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей

27 Про припинення опіки над майном ###, ### року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей

28 Про  надання  повної  цивільної  дієздатності  неповнолітній  ###,  ### року

народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей

29 Про надання дозволу ### на укладення договору дарування на його ім’я квартири.

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей

30 Про  надання  дозволу  ###,  ### на  безоплатну  приватизацію  та  державну

реєстрацію  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського

господарства на ім’я їх малолітнього сина – ###, ### року народження.

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей

31 Про встановлення опіки над малолітнім ###, ### року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей

32 Про  надання  дозволу  ###на  укладення  правочину  щодо  продажу  ½  частини

квартири від імені її малолітнього сина – ###, ### року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей

33 Про визначення місця проживання малолітнього  ###,  ### року народження,

спільно з матір’ю – ####.

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей

34 Про надання дозволу ### на реєстрацію на ім’я  її малолітньої доньки –  ###,

### року народження, 1/2  частини  автомобіля. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей

35 Про надання дозволу на реєстрацію військовослужбовців та членів їх сімей (з

грифом ДСК)

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови


