
 

ПРОТОКОЛ №85 

LXXXІV чергової сесії  Лиманської  

міської ради VІІ скликання пленарне засідання 18.09.2020 року 

                    м. Лиман 
                    початок — 10.00 
                    закінчення —11.29  
  
 

 Головувала на пленарному засіданні секретар міської ради Каракуц Т.Ю. 
 

  ВИСТУПИЛИ: Каракуц Т.Ю. - секретар міської ради, довела до відома присутніх, що  
 на підставі розпорядження міського голови від 17.09.2020 № 452 “Про перенесення 

 LXXXIV чергової сесії міської ради VІІ скликання” пленарне засідання 84 чергової сесії 

 міської ради проводиться в режимі відеоконференції, в зв’язку з чим, відповідно до ч.5 ст. 

 37 Регламенту міської ради відділу організаційної роботи та внутрішньої політики 

 доручається виконувати функції лічильної комісії. 
  Запропонувала провести реєстрацію депутатів, які беруть участь у пленарному засіданні. 
 
 
 ВИСТУПИЛИ: Короткова К.Б. - начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої 

 політики.  
  Доповіла, що всього обрано депутатів міської ради — 33 особи. 
 Зареєструвались в режимі відеоконференції 19 депутатів (список присутніх додається). 
 
 
 ВИСТУПИЛИ: Каракуц Т.Ю. - секретар міської ради.  
  Запропонувала депутатам, в зв’язку тим, що пленарне засідання проводиться в режимі 

 відеоконференції, та не утворенням секретаріату сесії, відповідно до ч.4 ст. 38 Регламенту 

 міської ради на період даного пленарного засідання доручити їй виконувати функції 

 секретаріату сесії. 
 ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 19 
проти - 0 
утримались — 0 
не голосував - 0 

 ВИРІШИЛИ: на період даного пленарного засідання доручити секретареві міської ради 

 Каракуц Т.Ю.  виконувати функції секретаріату сесії. 
 
 
 ВИСТУПИЛИ: Каракуц Т.Ю. - секретар міської ради.  
  Запропонувала, в зв’язку з проведенням 84 чергової сесії міської ради в режимі 

 відеоконференції, великою кількістю питань (118 питань, з яких 20 основних та 98 

 земельних), внесених на її розгляд, на підставі частини 1 статті 46 Закону України “Про 

 місцеве самоврядування”, статті 10 Регламенту Лиманської міської ради, 84 чергову сесію 

 міської ради провести в два пленарні засідання, а саме: 18 вересня 2020 року з 10.00 до 



 

 12.00 години, розглянути основні питання та 23 вересня 2020 року з 10.00 до 12.00 години, 

 розглянути земельні питання.  
 ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались — 1 (Воскобойников Є.О.) 
не голосував - 0 

 ВИРІШИЛИ: 84 чергову сесію міської ради провести в два пленарні засідання, а саме: 18 

 вересня 2020 року з 10.00 до 12.00 години, розглянути основні питання та 23 вересня 2020 

 року з 10.00 до 12.00 години,  розглянути земельні питання.  
 

ВИСТУПИЛИ: Авдєєнко Н.П. - депутат міської ради, запропонувала на підставі   

позачергових засідань 14.09.2020 та 18.09.2020 року постійної комісії міської ради з питань 

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

та регуляторної політики, згідно ст. 70 Регламенту міської ради надати протокольне 

доручення посадовим особам, які готували проекти рішень: 
1. Про внесення змін до Програми реформування, розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2020 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473 
2. 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” 
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4518 «Про бюджет 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 
4.  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4509 “Про затвердження 

комплексної Програми утримання закладів первинного та вторинного рівня надання медичної 

допомоги на 2020 — 2022 роки” 
- внести доповнення до зазначених вище проектів рішень з урахуванням листів (відділу 

житлово-комунального господарства, управління освіти молоді та спорту, відділу обліку та 

звітності), розглянутих на засіданнях постійної комісії. 
   Керуючись п.3 ст. 67 Регламенту міської ради, запропонувала додатково включити до 

порядку денного чергового засідання міської ради питання, які розглянуті та погоджені на 

позачергових засіданнях 14.09.2020 постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 

регуляторної політики, 15.09.2020 з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності і оприлюднено на офіційному сайті міської ради, відповідно п. 11 ст. 

59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” а саме: 
  1. Про придбання та прийняття до комунальної власності Лиманської 

 об'єднаної територіальної громади двокімнатної квартири за адресою: Донецька 

 область, місто Лиман, вул. Оборони, будинок №8а, квартира №73 для 

 тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській 

 об’єднаній  територіальній громаді Донецької області 
  2. Про придбання та прийняття до комунальної власності Лиманської 

 об'єднаної територіальної громади трикімнатної квартири за адресою: Донецька 

 область, місто Лиман,   вул. Оборони, будинок №8а, квартира №99 для 

 тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській 

 об’єднаній територіальній громаді Донецької області 



 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались — 0 
не голосував — 1 (Кряжев І.Б.) 

ВИРІШИЛИ:  
 1). надати доручення посадовим особам (Сердюк І.В., Авдєєнко Н.П.,. Пилипенко Т.В., 

Манцевій Н.І.) відповідно до листів, розглянутих на позачергових засіданнях 14.09.2020 та 

18.09.2020 року постійної комісій міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики внести 

доповнення до наступних проектів рішень: 
1. Про внесення змін до Програми реформування, розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2020 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473 
2. 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” 
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4518 «Про бюджет 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 
4.  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4509 “Про затвердження 

комплексної Програми утримання закладів первинного та вторинного рівня надання медичної 

допомоги на 2020 — 2022 роки” 
 

 2) включити до порядку денного чергового засідання міської ради питання, які розглянуті 

та погоджені на позачергових засіданнях 14.09.2020 року постійної комісій міської ради з 

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

діяльності та регуляторної політики та 15.09.2020 з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності саме: 
  1. Про придбання та прийняття до комунальної власності Лиманської 

 об'єднаної територіальної громади двокімнатної квартири за адресою: Донецька 

 область, місто Лиман, вул. Оборони, будинок №8а, квартира №73 для 

 тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській 

 об’єднаній  територіальній громаді Донецької області 
  2. Про придбання та прийняття до комунальної власності Лиманської 

 об'єднаної територіальної громади трикімнатної квартири за адресою: Донецька 

 область, місто Лиман,   вул. Оборони, будинок №8а, квартира №99 для 

 тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській 

 об’єднаній територіальній громаді Донецької області 
 
Затвердити порядок денний із запропонованими змінами. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати 

діяльності Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції України в Донецькій області за І півріччя 2020 року 
Доповідач: Угнівенко І.М. -  начальник Лиманського відділення поліції Слов’янського 

відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Донецькій 

області 



 

 
2. Про внесення змін до Програми реформування, розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2020 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473 
Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 

3. Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально 

важливі послуги населенню у Лиманській об’єднаній територіальній громаді 
Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 

4. Про придбання та прийняття до комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади двокімнатної квартири за адресою: Донецька область, місто 

Лиман, вул. Оборони, будинок №8а, квартира №100 для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб у Лиманській об’єднаній територіальній громаді 

Донецької області” 
Доповідач:Драч Ю.А. -перший  заступник міського голови 

5. Про перейменування Лиманського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді та затвердження граничної чисельності центру 
Доповідач: Теліус О.В. -начальник відділу із соціальної роботи  ЛМ ЦСССДМ  

6. Про безоплатну передачу запасів 
Доповідач: Дьяченко В.В. — в.о. головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Лиманської міської ради 
7. Про внесення змін до Положення про управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради та затвердження у новій редакції. 
Доповідач Гамаюнова Ю.М.-заступник міського голови  

8. Про затвердження Програми посилення стану протипожежного захисту закладів та 

установ культури і туризму Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 – 

2022 роки. 
Доповідач Гамаюнова Ю.М.-заступник міського голови  

9. Про внесення змін до Переліку закладів культури місцевого рівня Лиманської 

об’єднаної територіальної громади, затверджений рішенням міської ради від 

19.12.2019 № 7/73-4500 та затвердження в новій редакції. 
Доповідач Гамаюнова Ю.М.-заступник міського голови  

10. Про затвердження узгодженого рішення про співпрацю Лиманської міської ради 

Донецької області та Головного сервісного центру МВС у сфері надання 

адміністративних послуг 
Доповідач: Ройко М.М. - начальник відділу надання адміністративних послуг 

11. Про затвердження угод про співробітництво між Східним міжрегіональним 

управлінням міністерства юстиції (м.Харків) та Лиманською міською радою 

Донецької області у сфері надання адміністративних послуг 
Доповідач: Ройко М.М. - начальник відділу надання адміністративних послуг 

12. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 20.02.2020 № 7/75-4834 

“Про затвердження переліку послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської міської ради” 
Доповідач: Ройко М.М. - начальник відділу надання адміністративних послуг 

13. 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 Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер 

виконавчого комітету 
14. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4509 “Про 

затвердження комплексної Програми утримання закладів первинного та вторинного 

рівня надання медичної допомоги на 2020 — 2022 роки” 
Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер 

виконавчого комітету 
15. 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: Авдєєнко Н.П - начальник відділу  економічного розвитку і торгівлі 

16. 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 Т. В. - начальник фінансового управління 

17. Про надання дозволу на розробку детального плану території по вулиці 

Джерельній в місті Лиман Донецької області . 
Доповідач: Шпак О.Г. - начальник  відділу містобудування та архітектури 

18. Про передачу шкільних автобусів в оперативне управління  
Доповідач Гамаюнова Ю.М.-заступник міського голови 

19. Про придбання та прийняття до комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади двокімнатної квартири за адресою: 

Донецька область, місто Лиман,   вул. Оборони, будинок №8а, квартира 

№73 для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у 

Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області 
Доповідач:Драч Ю.А. -перший  заступник міського голови 

20. Про придбання та прийняття до комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади трикімнатної квартири за адресою: 

Донецька область, місто Лиман,   вул. Оборони, будинок №8а, квартира 

№99 для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у 

Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області 
Доповідач:Драч Ю.А. -перший  заступник міського голови 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції України в Донецькій області за І півріччя 

2020 року 
Доповідач: Угнівенко І.М. -  начальник Лиманського відділення поліції Слов’янського 

відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Донецькій області 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 — 6094 додається  
 



 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми реформування, розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2020 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473 
Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАЛИ: підтримати із запропонованими змінами (результати поіменного 

голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6095 додається  
 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню у Лиманській об’єднаній територіальній громаді 
Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6096  додається  
 

4. СЛУХАЛИ: Про придбання та прийняття до комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади двокімнатної квартири за адресою: Донецька область, 

місто Лиман,   вул. Оборони, будинок №8а, квартира №100 для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб у Лиманській об’єднаній територіальній громаді 

Донецької області” 
Доповідач:Драч Ю.А. -перший  заступник міського голови 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6097  додається  
 

5. СЛУХАЛИ: Про перейменування Лиманського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді та затвердження граничної чисельності центру 
Доповідач: Теліус О.В. -начальник відділу із соціальної роботи  ЛМ ЦСССДМ  

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6098  додається  
 
 
 
 



 

6. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу запасів 
Доповідач: Дьяченко В.В. — в.о. головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Лиманської міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6099  додається  
 
 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради та затвердження у новій редакції. 
Доповідач Гамаюнова Ю.М.-заступник міського голови  

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 — 6100 додається  
 
 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми посилення стану протипожежного захисту 

закладів та установ культури і туризму Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2021 – 2022 роки. 
Доповідач Гамаюнова Ю.М.-заступник міського голови   

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6101  додається  
 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Переліку закладів культури місцевого рівня 

Лиманської об’єднаної територіальної громади, затверджений рішенням міської ради від 

19.12.2019 № 7/73-4500 та затвердження в новій редакції. 
Доповідач Гамаюнова Ю.М.-заступник міського голови   
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6102  додається  
 
 



 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження узгодженого рішення про співпрацю Лиманської міської 

ради Донецької області та Головного сервісного центру МВС у сфері надання 

адміністративних послуг 
Доповідач: Ройко М.М. - начальник відділу надання адміністративних послуг 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6103  додається  
 
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження угод про співробітництво між Східним міжрегіональним 

управлінням міністерства юстиції (м.Харків) та Лиманською міською радою Донецької 

області у сфері надання адміністративних послуг 
Доповідач: Ройко М.М. - начальник відділу надання адміністративних послуг 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6104  додається  
 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 20.02.2020 № 

7/75-4834 “Про затвердження переліку послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської міської ради” 
Доповідач: Ройко М.М. - начальник відділу надання адміністративних послуг 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6105  додається  
 

13. СЛУХАЛИ: 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 Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер 

виконавчого комітету 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6106  додається  
 
 
 



 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4509 “Про 

затвердження комплексної Програми утримання закладів первинного та вторинного 

рівня надання медичної допомоги на 2020 — 2022 роки” 
Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер 

виконавчого комітету 
ГОЛОСУВАЛИ: підтримати із запропонованими змінами (результати поіменного 

голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6107  додається  
 

15. СЛУХАЛИ: 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: Авдєєнко Н.П - начальник відділу  економічного розвитку і торгівлі 
ГОЛОСУВАЛИ: підтримати із запропонованими змінами (результати поіменного 

голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6108  додається  
 

16. СЛУХАЛИ: 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 Т. В. - начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАЛИ: підтримати із запропонованими змінами (результати поіменного 

голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6109  додається  
 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану території по 

вулиці Джерельній в місті Лиман Донецької області . 
Доповідач: Шпак О.Г. - начальник  відділу містобудування та архітектури 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6110  додається  
 
 



 

18. СЛУХАЛИ: Про передачу шкільних автобусів в оперативне управління 

Доповідач Гамаюнова Ю.М.-заступник міського голови  
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6111  додається 
 
 

19. СЛУХАЛИ:Про придбання та прийняття до комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади двокімнатної квартири за 

адресою: Донецька область, місто Лиман,   вул. Оборони, будинок №8а, 

квартира №73 для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у 

Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області 
Доповідач:Драч Ю.А. -перший  заступник міського голови 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 — 6112 додається 
 

20. СЛУХАЛИ:Про придбання та прийняття до комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади трикімнатної квартири за 

адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Оборони, будинок №8а, 

квартира №99 для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у 

Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області 
Доповідач:Драч Ю.А. -перший  заступник міського голови 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 18 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/84 —6113 додається   
 
 

 Секретар міської ради                 Т.Ю.Каракуц 
 
 


