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№ 

з/п 

1 Про внесення змін до

реалізації  рішень, спрямованих

норм законодавства

рішенням виконавчого

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   № 13 

чергового засідання виконавчого комітету міської

           Почато

           Закінчено

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ

- Секретар міської ради,  головуюча на

- Заступник міського голови 

- Заступник міського голови 

- Керуючий справами виконавчого комітету

- Голова громадської організації «Спілка

десантників Лиманщини» 

- Староста Рубцівського старостинського

- Староста Коровоярського старостинського

- Директор Державного підприємства

господарства» 

- Староста Тернівського старостинського

- Староста Дробишевського старостинського

- Староста Шандриголівського старостинського

- Заступник міського голови 

- Староста Криволуцького старостинського

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ
 

Богуславський О.М., Борисенко Д.В., Мікулін

Рибалко Ю.В., Чикало О.В., 

доповідачі рішень в сусідній залі.  

1. Назва питання 

змін до складу міжвідомчої робочої групи з

рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати

законодавства в частині мінімальної заробітної плати

виконавчого комітету міської ради від 17.02.2021 №

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

комітету міської ради 

Почато засідання о 10.00 

Закінчено засідання о 10.55 

ЗАСІДАННІ: 

головуюча на засіданні 

виконавчого комітету міської ради  

організації Спілка воїнів АТО та 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

підприємства «Лиманське лісове 

старостинського округу 

старостинського округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ: 

Мікулін О.І., Меделяєва Н.В., 

групи з питань забезпечення 

оплати праці та дотримання 

заробітної плати, затвердженого 

 17.02.2021 № 50 “Про створення 



міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих 

на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині 

мінімальної заробітної плати” 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна - начальник управління соціального 

захисту населення  

2 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2021 № 

141 «Про створення тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій, інших соціальних 

виплат та податкової заборгованості перед місцевим бюджетом Лиманської міської 

територіальної громади»  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна - начальник управління соціального 

захисту населення  

3 Про внесення змін до складу комісії та робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 17.02.2021 № 48 ”Про створення комісії та робочої групи 

з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення” 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна - начальник управління соціального 

захисту населення  

4 Про внесення змін до складу комісії тристоронньої соціально-економічної ради 

Лиманської міської територіальної громади, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 27.01.2021 № 18 «Про утворення 

тристоронньої соціально-економічної ради Лиманської міської територіальної 

громади» 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна - начальник управління соціального 

захисту населення  

5 Про виплату матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС, сім’ї загиблого 

учасника АТО, ветеранам Другої світової війни та прирівняним до них особам, 

ветеранам праці та хворим особам похилого віку, особам з інвалідністю, які 

зареєстровані на території Лиманської міської територіальної громади 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна - начальник управління соціального 

захисту населення  

6 Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

7 Щодо укладення договорів про надання послуги з управління багатоквартирним 

будинком 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

8 Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної громади 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

9 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.02.2021 

№65 «Про затвердження складу комісії з питань поводження з безхазяйними 

відходами на території Лиманської об’єднаної територіальної громади у новій 

редакції» 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 



10 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

17.02.2021 №64 «Про затвердження складу комісії по визначенню якісного 

стану об’єктів озеленення на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади у новій редакції» 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

11 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 

утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської 

територіальної громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 2021 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 18.02.2021 №8/5-643» 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

12 Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

21.04.2021 № 155 “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального 

господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. та заходи щодо 

підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

13 Про внесення змін до складу постійної комісії з розгляду питань, пов’язаних з 

відключенням споживачів від систем централізованого опалення, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.01.2021 №34 “Про 

затвердження Положення про постійну комісію з розгляду питань, пов’язаних з 

відключенням споживачів від систем централізованого опалення та її складу” 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

14 Про внесення змін до складу комісії з розгляду міні-проектів, спрямованих на 

вирішення проблем з поточного ремонту під’їздів житлового фонду, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.01.2021 №30 «Про 

затвердження Положення про порядок проведення Конкурсу мініпроектів, 

спрямованих на вирішення проблем з поточного ремонту під’їздів житлового 

фонду та її складу» 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

15 Про надання згоди на виконання робіт з благоустрою прилеглої території 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

16 Про проведення консультації з громадськістю у формі публічного 

громадського обговорення питання щодо зміни тарифів на послуги з вивезення 

твердих побутових відходів для споживачів послуг ФОП Зінковський О.В. 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

17 Про внесення змін до складу конкурсної комісії щодо призначення управителів з 

управління багатоквартирними будинками, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 23.12.2020 №548 “Про затвердження Положення про 

конкурсну комісію щодо призначення управителів з управління багатоквартирними 

будинками та її складу” 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

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

одну особу за квітень-червень 2021 року у Лиманській об'єднаній 

територіальній громаді Донецької області 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

19 Про внесення змін до складу громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету  



Лиманської міської ради від 17.02.2021 №71 “Про затвердження Положення та 

складу громадської житлової комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської 

ради” 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

20 Про внесення змін до складу оцінної комісії з визначення вартості майна та 

розподілу соціального житла громадян, які бажають стати на соціальний 

квартирний облік, перебувають на такому обліку та користуються соціальним 

житлом, затвердженої рішенням виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

17.02.2021 №72 “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: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

21 Про внесення змін до складу житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених 

осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщеним особам при виконавчому комітеті Лиманської міської ради, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

17.03.2021 №116 “Про затвердження Порядку надання в тимчасове користування 

житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб”  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

22 Про внесення змін до складу конкурсної комісії по придбанню житлових 

приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у 

Лиманській міській територіальній громаді Донецької області, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету Лиманської міської ради від 19.05.2021 №205 

“Про затвердження положення про придбання житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській міській 

територіальній громаді Донецької області” 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

23 Про вирішення житлових питань  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

24 Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

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

міської ради від 24.12.2020 № 8/3-69 «Про затвердження Програми розвитку 

місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2021 рік»» 

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

головний бухгалтер 

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

територіальної громади за бюджетною програмою «Вторинна медична 

допомога населенню, що надається закладом охорони здоров’я» у 2021 році, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 23.12.2020 №568» 

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

головний бухгалтер 

27 Про схвалення проекту рішення міської ради «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 Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності, 

головний бухгалтер 

28 Про затвердження звітів про оцінку майна комунальної власності Лиманської 

міської територіальної громади, що перебуває в оперативному управлінні 

відділу культури і туризму Лиманської міської ради 

Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна — начальник відділу культури і 

туризму міської ради 

29 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 2021 -

 2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-60 та 

затвердження в новій реакції» 

Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна - начальник відділу культури і 

туризму міської ради 

30 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

31 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

32 Про попередній розгляд та схвалення проєкту рішення міської ради “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-72 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2021 рік” 

Доповідач: Андрєєва Ганна Сергіївна — начальник відділу економічного 

розвитку  

33 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2020 № 8/3-75 «Про бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління  

34 Про заходи щодо складання проєкту бюджету Лиманської міської 

територіальної громади на 2022 рік  

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління  

35 Про включення до Переліку першого типу комунального майна, що підлягає 

передачі в оренду на аукціоні 

Доповідач: Черненко Юлія Іванівна – заступник начальника управління освіти, 

молоді та спорту міської ради  

36 Про утворення та затвердження складу конкурсної комісії з придбання житла для 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за кошти 

міського та обласного бюджетів на умовах спів фінансування, положення про 

придбання житла дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, 

особам з їх числа в 2021 році. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

37 Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання неповнолітнього 

Седеня Анатолія Костянтиновича, 16.02.2007 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

 



38 Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської ради про 

підтвердження місця проживання малолітніх дітей - Миронюк Василіси Сергіївни, 

14.01.2010 року народження, Миронюка Матвія Сергійовича, 15.01.2012 року 

народження, для їх тимчасового виїзду за межі України 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

39 Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської ради про 

підтвердження місця проживання неповнолітньої Шацьких Марини Миколаївни, 

01.05.2006 року народження,для її тимчасового виїзду за межі України 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

40 Про надання дозволу Неклесі Дмитру Олександровичу, Неклесі Олені Петрівні на 

укладення правочину щодо купівлі житлового будинку та земельних ділянок на 

ім’я їх малолітнього сина – Неклеси Романа Дмитровича, 14.10.2016 року 

народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

41 Про передачу неповнолітнього Коробка Олександра Сергійовича, 09.08.2006 року 

народження та малолітніх – Коробка Нікіти Віталійовича, 27.07.2009 року 

народження, Садовнікової Альбіни Анатоліївни, 07.03.2013 року народження, для 

подальшого виховання матері – Коробка Тетяні Станіславівні, 15.04.1988 року 

народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

42 Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній Красножон Аліні 

Миколаївні, 30.11.2003 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

43 Про відмову в наданні дозволу Магомедовій Наталії Валеріївні на укладення 

правочину щодо прийняття в дар 1/2 частини квартири на ім’я її малолітньої доньки 

– Магомедової Злати Зіяутінівни, 23.10.2008 року народження, від імені батька 

дитини – Магомедова Зіяутіна Зіяутіновича 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

44 Про надання дозволу на реєстрацію місця проживання Дем’янчука Олександра 

Олександровича 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей  

45 Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо визначення способу 

участі у вихованні малолітнього Стрілець Євгенія Олександровича, 16.03.2016 року 

народження, його батька – Стрілець Олександра Євгенійовича, 19.07.1959 року 

народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

46 Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

16.06.2021 року № 261 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

47 Про влаштування Шеремети Маргарити Олександрівни, 27.07.2005 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

конфліктів, малолітньому Краснопольському Владиславу Олександровичу, 

04.12.2013 року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

 

 



49 Про реєстрацію членів сім'ї військовослужбовця, призначеного для 

проходження служби за контрактом (для службового користування) 

Доповідач: Косик Яна Іванівна — спеціаліст юридичного відділу  

 

1. 

СЛУХАЛИ: У складі виконавчого комітету міської ради - 23 члени виконавчого 

комітету, в роботі засідання згідно реєстрації приймають участь 13 членів, відсутні 

10 членів виконавчого комітету з різних обставин. Засідання виконавчого комітету 

міської ради є  правомочним.  

Шановні члени виконавчого комітету, нам необхідно затвердити порядок денний 

засідання. Чи є у присутніх зміни або доповнення до проекту порядку денного?  

Ляшко Н.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За — 13 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято порядок денний в цілому та за основу роботи. 

 

2. 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу міжвідомчої робочої групи з питань 

забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.02.2021 № 50 “Про створення 

міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на 

підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної 

заробітної плати” 
Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —13 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 278 ( додається) 

 

3.  

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

21.04.2021 № 141 «Про створення тимчасової комісії з питань погашення заборгованості 

із заробітної плати (грошового забезпечення),  пенсій,  стипендій,  інших соціальних 

виплат та податкової заборгованості перед місцевим бюджетом Лиманської міської 

територіальної громади»  

Мальченко Г.В. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 
За —13 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 279 (додається) 



 

4. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії та робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 17.02.2021 № 48 ”Про створення комісії та робочої групи з 

питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення” 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —13 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 280 (додається) 

 

5. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії тристоронньої соціально-

економічної ради Лиманської міської територіальної громади, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.01.2021 № 18 «Про утворення 

тристоронньої соціально-економічної ради Лиманської міської територіальної 

громади» 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 281 (додається) 

 

6. 

СЛУХАЛИ: Про виплату матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС, сім’ї 

загиблого учасника АТО, ветеранам Другої світової війни та прирівняним до них 

особам, ветеранам праці та хворим особам похилого віку, особам з інвалідністю, які 

зареєстровані на території Лиманської міської територіальної громади 

Мальченко Г.В. 

ВИСТУПИЛИ: Філоненко Л.В. староста Криволуцького старостинського округу. 

Повідомила, що під час розгляду даного питання у неї виникає конфлікт інтересів. 

Відповідно до ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції” вона написала заяву 

на ім’я керівника виконавчого комітету міської ради про виникнення конфлікту 

інтересів. Врегулювання конфлікту буде здійснювати шляхом неучасті у 

голосуванні. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —12 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало – 1 (конфлікт інтересів Філоненко Л.В.) 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 282 (додається) 

 

 



 

7. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —13 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало – 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 283 (додається) 

 

8. 
СЛУХАЛИ: Щодо укладення договорів про надання послуги з управління 

багатоквартирним будинком 
Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 284 (додається) 

 

9. 

СЛУХАЛИ: Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної 

громади 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 285(додається) 

 

10. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

17.02.2021 №65 «Про затвердження складу комісії з питань поводження з безхазяйними 

відходами на території Лиманської об’єднаної територіальної громади у новій редакції» 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 286 (додається) 

 

 



 

11. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

17.02.2021 №64 «Про затвердження складу комісії по визначенню якісного стану 

об’єктів озеленення на території Лиманської об’єднаної територіальної громади у 

новій редакції» 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 287 (додається)  

 

12. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської 

територіальної громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 2021 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 18.02.2021 №8/5-643»  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 288 (додається)  

 

13. 

СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

21.04.2021 № 155 “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального 

господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. та заходи щодо підготовки 

підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 р.р 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № ПР-1 (додається) 

 

14. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу постійної комісії з розгляду питань, 

пов’язаних з відключенням споживачів від систем централізованого опалення, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.01.2021 №34 “Про 

затвердження Положення про постійну комісію з розгляду питань, пов’язаних з 

відключенням споживачів від систем централізованого опалення та її складу” 

Сироватська І.Л. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 



За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  289 (додається) 

 

15. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з розгляду міні-проектів, спрямованих 

на вирішення проблем з поточного ремонту під’їздів житлового фонду, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.01.2021 №30 «Про затвердження 

Положення про порядок проведення Конкурсу мініпроектів, спрямованих на вирішення 

проблем з поточного ремонту під’їздів житлового фонду та її складу» 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 290 (додається)  

 

16. 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на виконання робіт з благоустрою прилеглої 

території 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 291 (додається) 

 

17. 

СЛУХАЛИ: Про проведення консультації з громадськістю у формі публічного 

громадського обговорення питання щодо зміни тарифів на послуги з вивезення 

твердих побутових відходів для споживачів послуг ФОП Зінковський О.В. 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 292 (додається) 

 

18. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу конкурсної комісії щодо призначення 

управителів з управління багатоквартирними будинками, затвердженої рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 23.12.2020 №548 “Про затвердження Положення 

про конкурсну комісію щодо призначення управителів з управління багатоквартирними 



будинками та її складу” 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  293 (додається) 

 

19. 

СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) 

житла на одну особу за квітень-червень 2021 року у Лиманській об'єднаній 

територіальній громаді Донецької області 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 294(додається) 

 

20. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

Лиманської міської ради від 17.02.2021 №71 “Про затвердження Положення та складу 

громадської житлової комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради” 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  295(додається) 

 

21. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу оцінної комісії з визначення вартості майна та 

розподілу соціального житла громадян, які бажають стати на соціальний квартирний 

облік, перебувають на такому обліку та користуються соціальним житлом, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету Лиманської міської ради від 17.02.2021 №72  “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” 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 296 (додається) 

 

 

22. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу житлової комісії з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Лиманської міської ради, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету Лиманської міської ради від 17.03.2021 

№116 “Про затвердження Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб”  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 297 (додається) 

 

23. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу конкурсної комісії по придбанню житлових 

приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській 

міській територіальній громаді Донецької області, затвердженої рішенням 

виконавчого комітету Лиманської міської ради від 19.05.2021 №205 “Про 

затвердження положення про придбання житлових приміщень для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській міській територіальній 

громаді Донецької області” 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 298(додається) 

 

24. 

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 299 (додається) 

 

25. 

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб  

Сироватська І.Л. 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 300 (додається) 

 

26. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-69 «Про затвердження Програми розвитку 

місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 

рік»» 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 301 (додається) 
 

27. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Порядку використання коштів бюджету 

об’єднаної територіальної громади за бюджетною програмою «Вторинна медична 

допомога населенню, що надається закладом охорони здоров’я» у 2021 році, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 23.12.2020 №568» 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 302  (додається) 

 

28. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення міської ради  «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»» 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 303 (додається) 

 

29. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звітів про оцінку майна комунальної власності 



Лиманської міської територіальної громади, що перебуває в оперативному 

управлінні відділу культури і туризму Лиманської міської ради 

Роменська Н.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 304 (додається) 

 

30. 

СЛУХАЛИ: 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 2021 - 2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-60 та затвердження в новій 

реакції» 

Роменська Н.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 305 (додається) 

 

31. 

СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 306 (додається) 

 

32. 

СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  307 (додається) 

 

33. 

СЛУХАЛИ: Про попередній розгляд та схвалення проєкту рішення міської ради 

“Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-72 “Про 



затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2021 рік” 

Андрєєва Г.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 308 (додається) 

 

34. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-75 «Про бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2021 рік» 

Пилипенко Т.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 309 (додається) 

 

35. 

СЛУХАЛИ: Про заходи щодо складання проєкту бюджету Лиманської міської 

територіальної громади на 2022 рік  

Пилипенко Т.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 310 (додається) 

 

36. 

СЛУХАЛИ: Про включення до Переліку першого типу комунального майна, що 

підлягає передачі в оренду на аукціоні 

Черненко Ю.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 311(додається) 

 

37. 

СЛУХАЛИ: Про утворення та затвердження складу конкурсної комісії з придбання 

житла для дітей-сиріт,  дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за 

кошти міського та обласного бюджетів на умовах спів фінансування, положення про 



придбання житла дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, особам з 

їх числа в 2021 році. 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 312 (додається) 

 

38.  

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання 

неповнолітнього Седеня Анатолія Костянтиновича, 16.02.2007 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 313 (додається) 

 

39. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської 

ради про підтвердження місця проживання малолітніх дітей - Миронюк Василіси 

Сергіївни, 14.01.2010 року народження, Миронюка Матвія Сергійовича, 15.01.2012 року 

народження,  для їх тимчасового виїзду за межі України 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 314 (додається) 

 

 

40. 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської 

ради про підтвердження місця проживання неповнолітньої Шацьких Марини 

Миколаївни, 01.05.2006 року народження,для її тимчасового виїзду за межі України 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 315 (додається) 

 

. 



 

41. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  Неклесі Дмитру Олександровичу,  Неклесі  Олені 

Петрівні на укладення правочину щодо купівлі житлового будинку та земельних ділянок 

на ім’я їх малолітнього сина – Неклеси Романа Дмитровича, 14.10.2016 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 316 (додається) 

 

 

42. 

СЛУХАЛИ: Про передачу неповнолітнього Коробка Олександра Сергійовича, 09.08.2006 

року народження та малолітніх – Коробка Нікіти Віталійовича,  27.07.2009 року 

народження,  Садовнікової Альбіни Анатоліївни, 07.03.2013 року народження,  для 

подальшого виховання матері – Коробка Тетяні Станіславівні, 15.04.1988 року 

народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 317 (додається) 

 

43. 

 СЛУХАЛИ: Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній  Красножон  Аліні 

Миколаївні, 30.11.2003 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 318 (додається) 

 

44. 

СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу Магомедовій Наталії Валеріївні на укладення 

правочину щодо прийняття в дар 1/2 частини квартири на ім’я її малолітньої доньки – 

Магомедової  Злати  Зіяутінівни,  23.10.2008 року народження, від імені батька дитини – 

Магомедова  Зіяутіна  Зіяутіновича 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  



Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 319 (додається) 

 

45. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на реєстрацію місця проживання Дем’янчука 

Олександра Олександровича 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 320 (додається) 

 

46. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо визначення 

способу участі у вихованні малолітнього Стрілець Євгенія Олександровича, 16.03.2016 

року народження,  його батька – Стрілець Олександра Євгенійовича, 19.07.1959  року 

народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 321 (додається) 

 

 

47. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 

від 16.06.2021 року № 261 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 322 (додається) 

 

48. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування  Шеремети Маргарити Олександрівни, 27.07.2005 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 323 (додається) 

 

49. 

СЛУХАЛИ: Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів, малолітньому Краснопольському Владиславу Олександровичу, 

04.12.2013 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 324 (додається) 
 

50. 

СЛУХАЛИ: Про реєстрацію членів сім'ї військовослужбовця, призначеного для 

проходження служби за контрактом (для службового користування) 

Косик Я.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —13 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 325 (додається) 
 

 

 

СЛУХАЛИ:Шановні члени виконавчого комітету! Всі питання включені до порядку 

денного засідання розглянуті. Які будуть зауваження по проведенню засідання? Чи є 

пропозиції або питання для заслуховування? Якщо зауважень і пропозицій немає, на 

цьому засідання виконавчого комітету завершено. 

Ляшко Н.В. 

 

Секретар міської ради,  

головуюча на засіданні                 Н.В.Ляшко 
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради      О.В. Погорелов 


