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ПРИСУТНІ: 
Донцова О.В., доповідачі

 

Порядок денний: 

№ 

з/п 

1 Про хід виконання 

року № 20 “Про стан

міської ради” 

Доповідач: Донцова

виконавчого комітету

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   № 14 

чергового засідання виконавчого комітету міської

           Почато

           Закінчено

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ

- Міський голова, головуючий  на засіданні

- Секретар міської ради 

- Заступник міського голови 

- Староста Ярівського старостинського

- Керуючий справами виконавчого комітету

- Староста Рубцівського старостинського

- Староста Коровоярського старостинського

- Староста Зарічненського старостинського

- Староста Новоселівського старостинського

- Староста Рідкодубівського старостинського

- Староста Тернівського старостинського

- Староста Ямпільського старостинського

- Староста Дробишевського старостинського

- Заступник міського голови 

- Староста Яцьківського старостинського

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ
 

сенко Д.В., Дикий В.М., Приходько О.Б., 

Угнівенко І.М. 

доповідачі рішень в сусідній залі.  

1. Назва питання 

 рішення виконавчого комітету міської

стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому

Донцова Олеся Валентинівна — начальник загального

комітету міської ради 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

комітету міської ради 

Почато засідання о 10.00 

Закінчено засідання о 11.30 

ЗАСІДАННІ: 

на засіданні 

старостинського округу 

виконавчого комітету міської ради  

старостинського  округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

старостинського округу 

старостинського округу 

старостинського округу 

старостинського  округу 

ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ: 

Б., Сиротенко О.М., 

міської ради від 19.02.2014 

виконавчому комітеті 

загального відділу 



2 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Стратегії 

розвитку КНП «Лиманська ЦРЛ» 2021-2023» 

Доповідач: Сериця Лариса Валентинівна – в.о. директора комунального 

некомерційного підприємства «Лиманська Центральна районна лікарня» 

3 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження Програми 

Правосуддя 2021”  

Доповідач: Самойлов Олексій Володимирович - в.о. керівника апарату 

Краснолиманського міського суду 

4 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження Програми 

реалізації іміджевої діяльності Лиманської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки”  

Доповідач:Короткова Клавдія Борисівна — начальник відділу організаційної 

роботи 

5 Про схвалення проєкту рішення міської ради  «Про затвердження місцевої цільової 

програми  «Громадський бюджет Лиманської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки» 

Доповідач: Ляшко Надія Вікторівна — секретар міської ради 

6 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

підприємства «Лиманський «Зеленбуд»» за ІІ квартал 2021 року 

Доповідач: Пасічник Євген Олександрович — директор КП “Лиманський 

Зеленбуд” 

7 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

підприємства «Лиманська СЄЗ» за ІІ квартал 2021 року  

Доповідач: Помятун Наталія Миколаївна — економіст КП “Лиманська СЄЗ” 

8 Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради  «Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури та спорту в Лиманській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки»  

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді 

та спорту 

9 Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради  «Про затвердження 

Програми розвитку освіти Лиманщини на 2021-2027роки»  

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді 

та спорту 

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

передачі в оренду на аукціоні  

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді 

та спорту 

11 Про встановлення батьківської плати та встановлення додаткових пільг за 

навчання у комунальному закладі спеціалізованої мистецької освіти «Музична 

школа міста Лиман»на 2021 - 2022 учбовий рік  

Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна - начальник відділу культури і 

туризму міської ради 

12 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження 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 2024-

2026 роки»  

Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна - начальник відділу культури і 



туризму міської ради 

13 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської міської 

територіальної громади на 2022 - 2026 роки»  

Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна - начальник відділу культури і 

туризму міської ради 

14 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження Програми 

забезпечення виконання заходів, пов’язаних із призовом мешканців 

Лиманської міської територіальної громади Донецької області на строкову 

військову службу до лав Збройних Сил України на 2022-2024 роки”  

Доповідач: Титаренко Володимир Іванович — начальник відділу з питань ЦЗ, 

мобілізаційної роботи та військового обліку 

15 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження Програми 

забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій 

Лиманської  територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2022 - 2024 роки”  

Доповідач: Титаренко Володимир Іванович — начальник відділу з питань ЦЗ, 

мобілізаційної роботи та військового обліку 

16 Про затвердження інформаційних та технологічних карток послуг, що 

надаються у Центрі надання адміністративних послуг  

Доповідач: Кича Катерина Іванівна — головний спеціаліст містобудування та 

архітектури 

17 Про надання дозволу на перепланування квартири № 43 у житловому будинку 

№ 6А по вулиці Оборони в місті Лиман Лиманської територіальної громади 

Краматорського району Донецької області  

Доповідач: Кича Катерина Іванівна — головний спеціаліст містобудування та 

архітектури 

18 Про надання дозволу на переобладнання квартири  № 1 у житловому будинку 

№ 18 по вулиці Гасієва К.  в  місті Лиман Лиманської територіальної громади 

Краматорського району Донецької області шляхом улаштування балкону  

Доповідач: Кича Катерина Іванівна — головний спеціаліст містобудування та 

архітектури 

19 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Комплексної 

програми соціального захисту населення Лиманської міської територіальної 

громади на 2022- 2024 роки» 

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

20 Про виплату матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС, 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: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення 



21 Про внесення змін до Порядку використання бюджетних коштів щодо 

надання  матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС та членам сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, громадянам постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам Другої світової війни та 

прирівняним до них особам, ветеранам праці, воїнам-інтернаціоналістам, 

особам з інвалідністю, які зареєстровані на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 27.01.2021 № 10  

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

22 Про створення комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули 

(пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової 

компенсації  

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

23 Про створення комісії з розгляду питань надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам 

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

24 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»» 

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

головний бухгалтер 

25 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

розвитку місцевого самоврядування Лиманської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки»» 

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

головний бухгалтер 

26 Про схвалення проекту рішення міської ради Про затвердження Програми 

«Фінансування оплати компенсації за надання послуг, що становлять 

загальний економічний інтерес-перевезення пасажирів міським пасажирським 

транспортом загального користування в Лиманській міській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки» 

Доповідач: 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 схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження комплексної 

Програми утримання закладів первинного та вторинного рівня надання 

медичної допомоги на 2023-2025 роки»» 

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

головний бухгалтер 



29 Про затвердження проектно–кошторисної документації 
Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності, 

головний бухгалтер 

30 Про затвердження проектно–кошторисної документації 
Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності, 

головний бухгалтер 

31 Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради  в новій редакції  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

32 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 

33 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

фінансування заходів охорони навколишнього природного середовища на 2022 – 

2024 роки»  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

34 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми по 

проведенню технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності Лиманської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки»  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

35 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

розвитку житлово-комунального господарства Лиманської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки»  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

36 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської територіальної 

громади на 2022 - 2024 роки»  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

37 Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

38 Про вирішення житлових питань  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

39 Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної громади 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

40 Про встановлення норм споживання теплової енергії на послугу з постачання 

теплової енергії для споживачів ОКП «Донецьктеплокомуненерго» у  м. Лиман  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

41 Про затвердження протоколів засідань конкурсної комісії по придбанню житлових 

приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у 

Лиманській міській територіальній громаді Донецької області  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 

42 Про розірвання договору оренди комунального майна 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 



43 Про утворення постійно діючої комісії по інвентаризації, прийому, передачі, 

визначенню непридатності матеріальних цінностей і встановленню неможливості 

або неефективності проведення відновлювального ремонту об’єктів комунальної 

власності  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

44 Про утворення комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

оцінки вартості майна об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, 

відчуженню та оренди  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

45 Про включення до Переліку першого типу та затвердження умов оренди 

приміщення гаражів та складських приміщень за адресою: Донецька область, 

Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, с. Яцьківка, вул. 

Миру, 41б  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

46 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

47 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

48 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  

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

виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік за І півріччя 2021 року”  

Доповідач: Андрєєва Ганна Сергіївна — начальник відділу економічного 

розвитку  

50 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: Запащенко Наталія Олександрівна – заступник начальника 

фінансового управління міської ради 

51 Про виконання бюджету Лиманської міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року. 

Доповідач: Запащенко Наталія Олександрівна – заступник начальника 

фінансового управління міської ради 

52 Про схвалення прогнозу бюджету Лиманської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки. 

Доповідач: Запащенко Наталія Олександрівна – заступник начальника 

фінансового управління міської ради 

53 Про надання малолітній Коваль Анастасії Олександрівні,  09.04.2019 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 
 



54 Про надання малолітньому Ситнику Микиті Володимировичу,  03.04.2012 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

55 Про надання малолітньому Ситнику Артему  Володимировичу, 10.07.2014 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

56 Про надання малолітньому Мостіпану Андрію Володимировичу, 01.03.2013 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

57 Про припинення піклування над неповнолітньою Шмарко Валерією Віталіївною, 

14.12.2004 року народження та опіки над її майном  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

58 Про влаштування неповнолітньої Шмарко Валерії Віталіївни, 14.12.2004 року 

народження,  до державного навчального закладу на повне державне утримання 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

підтвердження місця проживання малолітньої Бабаєвої Марії Атешівни, 09.09.2008 

року народження та неповнолітнього Бабаєва Руслана Атешовича, 16.07.2007 року 

народження, для їх тимчасового виїзду за межі України  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

60 Про визначення місця проживання малолітнього Самеріна Артема Ігоровича, 

22.08.2011 року народження, спільно з матір’ю – Самеріною Тетяною 

Анатоліївною, 10.11.1985 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

61 Про визначення місця проживання малолітньої Семенової  Вікторії  Вадимівни, 

05.10.2013 року народження, спільно з матір’ю – Ботнару (Семеновою) Наталією 

Дмитрівною, 15.07.1990 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

62 Про участь у вихованні малолітнього Косикова Данила Олеговича, 12.08.2011 року 

народження, його батька – Косикова Олега Олександровича, 26.04.1989 року 

народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

63 Про надання дозволу Дежиній Ірині Олексіївні на укладення договору дарування 

на її ім’я ½ частини квартири  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

64 Про влаштування Худолій Володимира Миколайовича, 30.01.2011 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

65 Про влаштування Худолій Леоніда Євгенійовича, 26.09.2006 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

66 Про влаштування Худолій Анастасії Миколаївни,  22.04.2008 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

67 Про влаштування Ропотової Василини Василівни, 19.01.2008 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 



68 Про влаштування Ропотова Віталія Васильовича, 16.04.2009 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

69 Про влаштування Ропотову Сніжану Миколаївну, 04.10.2010 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

70 Про влаштування Болвінова Миколу Вячеславовича, 27.04.2009 року народження 

на цілодобове перебування в Дружківський дитячий будинок-інтернат 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

71 Про влаштування Ткалічева Павла Сергійовича, 13.07.2006 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

72 Про влаштування Курмаз Руслана Сергійовича, 23.07.2006 року народження  на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

73 Про влаштування Півень Анастасію Михайлівну, 18.03.2012 року народження 

на цілодобове перебуваннядо закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

74 Про влаштування Півень Максима Михайловича, 24.09.2008 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

75 Про влаштування Півень Ганну Михайлівну 12.12.2010 року народження  

на цілодобове перебуваннядо закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

76 Про влаштування Півень Маргариту Михайлівну, 01.11.2013 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

77 Про влаштування Лисенко Анастасію Романівну, 03.03.2015 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

78 Про влаштування Лисенко Віталія Романовича, 04.06.2012 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

79 Про влаштування Лисенко Романа Романовича, 22.03.2014 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

80 Про влаштування Лисенко Станіслава Романовича, 28.12.2010 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

81 Про влаштування Шендрікова Максима Юрійовича, 08.09.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

82 Про влаштування Шендрікова Леоніда Юрійовича, 14.04.2007 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

83 Про влаштування Яковлева Данила Дмитровича, 19.12.2005 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 



Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

84 Про влаштування Малишева Іллю Станіславовича, 23.01.2012 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

85 Про влаштування Малишеву Дарину Станіславівну, 11.03.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

86 Про влаштування Гавриша Володимира Сергійовича, 16.03.2009 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

87 Про влаштування Войтенко Олега Ігоревича, 24.09.2009  року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

88 Про влаштування Карпухіна Германа Ігоревича, 22.08.2009 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

89 Про влаштування Середу Іллю Олександровича, 19.07.2015 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

90 Про влаштування Тимошенко Ростислава Ігоревича, 10.08.2007 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

91 Про влаштування Вдовиченко Катерину Дмитрівну, 24.12.2011 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

92 Про влаштування Климова Максима Володимировича, 03.05.2011 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

93 Про влаштування Крох Олену Андріївну, 03.07.2007 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

94 Про влаштування Крох Сергія Андрійовича 19.08.2013 року на цілодобове 

перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

95 Про влаштування Крох Олексія Андрійовича, 15.08.2008 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

96 Про влаштування Крох Леоніда Андрійовича, 14.06.2010 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

97 Про влаштування Крох  Андрія Андрійовича 07.05.2012 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

98 Про влаштування Каніщева Олександра Романовича, 29.03.2007 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

 



99 Про влаштування Каніщеву Анастасію Романівну, 03.10.2011 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

 

100 Про влаштування Каніщеву Діану Романівну, 16.09.2008 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

101 Про влаштування Каніщеву Софію Романівну, 29.09.2014 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

102 Про влаштування Нєдова Дмитра Миколайовича, 07.03.2008 року народження  

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

103 Про влаштування Марченко Павла Павловича, 16.11.2007 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

104 Про влаштування  Бугай Максима Миколайовича, 30.05.2013 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

105 Про влаштування Оксенченко Орину Миколаївну, 18.02.2010  року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

106 Про влаштування  Кальченко Ярослава Володимировича, 15.03.2007 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

107 Про влаштування Цвігун Дмитра Сергійовича, 03.05.2007 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

108 Про влаштування Конді Владислава Васильовича, 31.03.2008 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

109 Про влаштування Конді Святослава Васильовича, 30.12.2012 року народження  

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

110 Про влаштування Голощапова Максима Володимировича, 20.09.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

111 Про влаштування Куліш Василя Васильовича, 11.11.2005 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

112 Про влаштування Артемчук Анатолія Івановича, 22.03.2006 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

113 Про влаштування Осьміну Андрія Анатолійовича, 17.07.2008 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

 



114 Про влаштування Запорожець Олександра Павловича, 10.06.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

115 Про влаштування  Парасненко Анастасію Володимирівну,  21.08.2011 року 

народження на цілодобове перебуваннядо закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

116 Про влаштування Пестич Маргарити Андріївни, 07.02.2012 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

117 Про надання під відповідальне зберігання з правом користування житлового 

приміщення 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

 

 

1. 

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

комітету, в роботі засідання згідно реєстрації приймають участь 15 членів, відсутні 

8 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?  

Журавльов О.В. 

ВИСТУПИЛИ: Донцова Олеся Валентинівна – начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради, звернулась до присутніх з наступною 

пропозицією: «Шановні члени виконавчого комітету,  17.08.2021 відбулось позапланове 

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку,  інвестиційної діяльності та регуляторної політики на якому були 

розглянуті листи управлінь та відділів міської ради і прийняті відповідні рішення, що 

вимагають внесення доповнень у наступні проекти рішень виконавчого комітету міської 

ради: 

- 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»  

- 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”  

- 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» 

Враховуючи наведену інформацію пропоную під час розгляду зазначених проектів 

рішень ухвалити їх з урахуванням змін та доповнень розглянутих на комісії, а 

керівникам відділів та управлінь (Удовиченко К.В., Андрєєва Г.С., Запащенко Н.О.) 

внести відповідні доповнення та зміни до них 

Міський голова Журавльов О.В. запропонував проголосувати за порядок денний з 

врахуванням отриманих пропозицій. 

ГОЛОСУВАЛИ: 



За — 15 

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

 
2. 
СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

19.02.2014 року № 20 “Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому 

комітеті міської ради” 
Донцова О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —15 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № ПР-1 ( додається) 

 

3.  

СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження 

Стратегії розвитку КНП «Лиманська ЦРЛ» 2021-2023» 

Сериця Л.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —15 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 326 (додається) 

 

4. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення міської ради  “Про затвердження 

Програми Правосуддя 2021”  

Самойлов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —15 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 327 (додається) 

 

5. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення міської ради  “Про затвердження 

Програми  реалізації  іміджевої діяльності                      Лиманської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки” 

Короткова К.Б. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  



Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 328 (додається) 

 

6. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження місцевої 

цільової програми «Громадський бюджет Лиманської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки» 

Ляшко Н.В. 

ВИСТУПИЛИ 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало  
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 329 (додається) 

 

7. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

підприємства «Лиманський «Зеленбуд»» за ІІ квартал 2021 року 

Пасічник Є.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —15 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало – 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 330 (додається) 

 

8. 
СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

підприємства «Лиманська СЄЗ» за ІІ квартал 2021 року  
Помятун Н.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —15 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 331 (додається) 

 

9. 

СЛУХАЛИ: Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради  «Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту в Лиманській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки»  

Діденко Н.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  



Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 332 (додається) 

 

10. 

СЛУХАЛИ: Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради  «Про затвердження 

Програми розвитку освіти Лиманщини на 2021-2027 роки»  

Діденко Н.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 333 (додається) 

 

11. 

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

підлягає передачі в оренду на аукціоні  
Діденко Н.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 334 (додається)  

 

12. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення батьківської плати та встановлення додаткових пільг 

за навчання у комунальному закладі спеціалізованої мистецької освіти «Музична 

школа міста Лиман» на 2021 - 2022 учбовий рік  

Роменська Н.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 335 (додається)  

 

13. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження 

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 2024-2026 роки»  

Роменська Н.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 336 (додається) 

 

14. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження 

Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської 

міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки»  

Роменська Н.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 337 (додається) 

 

15. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення міської ради  “Про затвердження 

Програми забезпечення виконання заходів, пов’язаних із призовом мешканців 

Лиманської міської територіальної громади Донецької області на строкову військову 

службу до лав Збройних Сил України на 2022-2024 роки” 

Титаренко В.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 338 (додається)  

 

16. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження Програми 

забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Лиманської  

територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

на 2022 - 2024 роки”  

Титаренко В.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 339 (додається) 

 

17. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження інформаційних та технологічних карток послуг, що 

надаються у Центрі надання адміністративних послуг  

Кича К.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 340 (додається) 

 

18. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на перепланування квартири № 43 у житловому 

будинку № 6А по вулиці Оборони в місті Лиман Лиманської територіальної громади 

Краматорського району Донецької області  

Кича К.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 341(додається) 

 

19. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на переобладнання квартири  № 1 у житловому 

будинку № 18 по вулиці Гасієва К.  в  місті Лиман Лиманської територіальної 

громади Краматорського району Донецької області шляхом улаштування балкону 

Кича К.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 342 (додається) 

 

20. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження 

Комплексної програми соціального захисту населення Лиманської міської 

територіальної громади на 2022- 2024 роки» 

Яцюк О.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 343 (додається) 

 

21. 

СЛУХАЛИ: Про виплату матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС, 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 

Яцюк О.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  



Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 344 (додається) 

 

22. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Порядку використання бюджетних коштів щодо 

надання  матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС та членам сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО, ООС, громадянам постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, ветеранам Другої світової війни та прирівняним до них 

особам, ветеранам праці, воїнам-інтернаціоналістам, особам з інвалідністю, які 

зареєстровані на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 

рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.01.2021 № 10  

Яцюк О.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 345 (додається) 

 

23. 

СЛУХАЛИ: Про створення комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які 

загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення 

грошової компенсації  

Яцюк О.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 346 (додається) 

 

24. 

СЛУХАЛИ: Про створення комісії з розгляду питань надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам 

Яцюк О.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 347 (додається) 

 

25. 

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 —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 348 (додається) 

 

26. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження 

Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки»» 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 349 (додається) 
 

27. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення міської ради Про затвердження 

Програми «Фінансування оплати компенсації за надання послуг, що становлять 

загальний економічний інтерес-перевезення пасажирів міським пасажирським 

транспортом загального користування в Лиманській міській територіальній громаді 

на 2022-2024 роки» 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 350  (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 —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 351 (додається) 

 

 



29. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження 

комплексної Програми утримання закладів первинного та вторинного рівня надання 

медичної допомоги на 2023-2025 роки»» 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 352 (додається) 

 

30. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно–кошторисної документації 
Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 353 (додається) 

 

31. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно–кошторисної документації 
Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 354 (додається) 

 

32. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради  в новій редакції  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  355 (додається) 

 

33. 

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 —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 356 (додається) 
 

34. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

фінансування  заходів охорони навколишнього природного середовища на 2022 – 2024 

роки»  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 357 (додається) 

 

35. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради  «Про затвердження Програми 

по проведенню технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності Лиманської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки»  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 358 (додається) 

 

36. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради  «Про затвердження Програми 

розвитку житлово-комунального господарства Лиманської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки»  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 359 (додається) 

 

37. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської територіальної громади 

на 2022 - 2024 роки»  



Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення  № 360 (додається) 

 

38.  

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб 

Сироватська І.Л.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 361 (додається) 

 

39. 

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 362 (додається) 

 

40. 

СЛУХАЛИ: Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної 

громади 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 363 (додається) 

 

41. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення норм споживання теплової енергії на послугу з 

постачання теплової енергії для споживачів ОКП «Донецьктеплокомуненерго» у м. 

Лиман  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 364 (додається) 

 

42. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідань конкурсної комісії по придбанню 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у 

Лиманській міській територіальній громаді Донецької області  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 365 (додається) 

 

43. 

СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди комунального майна 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 366 (додається) 

 

44. 

СЛУХАЛИ: Про утворення постійно діючої комісії по інвентаризації, прийому, передачі, 

визначенню непридатності матеріальних цінностей і встановленню неможливості або 

неефективності проведення відновлювального ремонту об’єктів комунальної власності 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 367 (додається) 

 

45. 

СЛУХАЛИ: Про утворення комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення оцінки вартості майна об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації, відчуженню та оренди 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 368 (додається) 



 

46. 

СЛУХАЛИ: Про включення до Переліку першого типу та затвердження умов оренди 

приміщення гаражів та складських приміщень за адресою: Донецька область, 

Краматорський район,  Лиманська міська територіальна громада, с. Яцьківка,  вул. Миру, 

41б  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 369 (додається) 

 

47. 

СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 370 (додається) 

 

48. 

СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 371 (додається) 

 

49. 

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” 

 Андреєва Г.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 372 (додається) 

 

 



50. 

СЛУХАЛИ: Про попередній розгляд та схвалення проєкту рішення міської ради 

“Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік за І півріччя 2021 року”  

 Андреєва Г.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 373 (додається) 

 

51. 

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» 

Запащенко Н.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 374 (додається) 

 

52. 

СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Лиманської міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року. 

Запащенко Н.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 375 (додається) 

 

53. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення прогнозу бюджету Лиманської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. 

Запащенко Н.О. 

ВИСТУПИЛИ:Мікулін Олексій Іванович – староста Заріченського старостинського  

округу  запитав, що буде з перехідними видатками? 

Запащенко Наталія Олександрівна - заступник начальника фінансового управління 

міської ради повідомила, все буде фінансуватись в межах бюджетного року. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 376 (додається) 

 

54. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Коваль Анастасії Олександрівні, 09.04.2019 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 377 (додається) 

 

55. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Ситнику Микиті Володимировичу, 03.04.2012 

року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 378 (додається) 

 

56. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Ситнику Артему  Володимировичу, 10.07.2014 

року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 379 (додається) 

 

57. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Мостіпану Андрію Володимировичу, 01.03.2013 

року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 380 (додається) 

 

 

 



58. 

СЛУХАЛИ: Про припинення піклування над неповнолітньою Шмарко Валерією 

Віталіївною, 14.12.2004 року народження та опіки над її майном  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 381 (додається) 

 

59. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування неповнолітньої Шмарко Валерії Віталіївни, 14.12.2004 

року народження,  до  державного навчального закладу на повне державне утримання 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 382 (додається) 

 

60. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської 

ради про підтвердження місця проживання малолітньої Бабаєвої Марії Атешівни, 

09.09.2008 року народження та неповнолітнього Бабаєва Руслана Атешовича, 16.07.2007 

року народження, для їх тимчасового виїзду за межі України  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 383 (додається) 

 

61. 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітнього Самеріна Артема 

Ігоровича, 22.08.2011 року народження, спільно з матір’ю – Самеріною Тетяною 

Анатоліївною, 10.11.1985 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 384 (додається) 

 

 



62. 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітньої Семенової Вікторії 

Вадимівни, 05.10.2013 року народження, спільно з матір’ю – Ботнару (Семеновою) 

Наталією Дмитрівною, 15.07.1990 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 385 (додається) 

 

63. 

СЛУХАЛИ: Про участь у вихованні малолітнього Косикова Данила Олеговича, 

12.08.2011 року народження, його батька – Косикова Олега Олександровича, 26.04.1989 

року народження  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 386 (додається) 

 

64. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Дежиній  Ірині Олексіївні на укладення договору 

дарування на її ім’я ½ частини квартири  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 387 (додається) 

 

65. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Худолій Володимира Миколайовича, 30.01.2011 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляд 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 388 (додається) 

 

 

 



66. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Худолій Леоніда Євгенійовича, 26.09.2006 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 389 (додається) 

 

67. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Худолій Анастасії Миколаївни,  22.04.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 390 (додається) 

 

68. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Ропотової Василини Василівни, 19.01.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 391 (додається) 

 

69. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Ропотова Віталія Васильовича, 16.04.2009 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 392 (додається) 

 

70. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Ропотову Сніжану Миколаївну, 04.10.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 393 (додається) 

 

71. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Болвінова Миколу Вячеславовича, 27.04.2009 року 

народження на цілодобове перебування в Дружківський дитячий будинок-інтернат 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 394 (додається) 

 

72. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Ткалічева Павла Сергійовича, 13.07.2006 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 395 (додається) 

 

73. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Курмаз Руслана Сергійовича, 23.07.2006 року 

народження  на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 396 (додається) 

 

74. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Півень Анастасію Михайлівну, 18.03.2012 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 397 (додається) 

 

75. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Півень Максима Михайловича, 24.09.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 398 (додається) 

 

76. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Півень Ганну Михайлівну 12.12.2010 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 399 (додається) 

 

77. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Півень Маргариту Михайлівну, 01.11.2013 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 400 (додається) 

 

78. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Лисенко Анастасію Романівну, 03.03.2015 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 401 (додається) 

 

 



79. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Лисенко Віталія Романовича, 04.06.2012 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 402 (додається) 

 

80. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Лисенко Романа Романовича, 22.03.2014 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 403 (додається) 

 

81. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Лисенко Станіслава Романовича, 28.12.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 404 (додається) 

 

82. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Шендрікова Максима Юрійовича, 08.09.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 405 (додається) 

 

83. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Шендрікова Леоніда Юрійовича, 14.04.2007 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 406 (додається) 

 

84. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Яковлева Данила Дмитровича, 19.12.2005 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 407 (додається) 

 

85. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Малишева Іллю Станіславовича, 23.01.2012 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 408 (додається) 

 

86. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Малишеву Дарину Станіславівну, 11.03.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 409 (додається) 

 

87. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Гавриша Володимира Сергійовича, 16.03.2009 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 410 (додається) 

 

88. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Войтенко Олега Ігоревича, 24.09.2009  року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 411 (додається) 

 

89. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Карпухіна Германа Ігоревича, 22.08.2009 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 412 (додається) 

 

90. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Середу Іллю Олександровича, 19.07.2015 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 413 (додається) 

 

91. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Тимошенко Ростислава Ігоревича, 10.08.2007 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 414 (додається) 

 

 



92. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Вдовиченко Катерину Дмитрівну, 24.12.2011 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 415 (додається) 

 

93. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Климова Максима Володимировича, 03.05.2011 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 416 (додається) 

 

94. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Крох Олену Андріївну, 03.07.2007 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 417 (додається) 

 

95. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Крох Сергія Андрійовича 19.08.2013 року на цілодобове 

перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 418 (додається) 

 

96. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Крох Олексія Андрійовича, 15.08.2008 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 419 (додається) 

 

97. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Крох Леоніда Андрійовича, 14.06.2010 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 420 (додається) 

 

98. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування  Крох  Андрія Андрійовича 07.05.2012 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 421 (додається) 

 

99. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Каніщева Олександра Романовича, 29.03.2007 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 422 (додається) 

 

100. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Каніщеву Анастасію Романівну, 03.10.2011 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 423 (додається) 

 

101. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування  Каніщеву Діану Романівну, 16.09.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 424 (додається) 

 

102. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Каніщеву Софію Романівну, 29.09.2014 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 425 (додається) 

 

103. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Нєдова Дмитра Миколайовича, 07.03.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 426 (додається) 

 

104. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Марченко Павла Павловича, 16.11.2007 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 427 (додається) 

 

 



105. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування  Бугай Максима Миколайовича, 30.05.2013 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 428 (додається) 

 

106. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Оксенченко Орину Миколаївну, 18.02.2010  року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 429 (додається) 

 

107. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування  Кальченко Ярослава Володимировича, 15.03.2007 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 430 (додається) 

 

108. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Цвігун Дмитра Сергійовича, 03.05.2007 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 431 (додається) 

 

109. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Конді Владислава Васильовича, 31.03.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 432 (додається) 

 

110. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Конді Святослава Васильовича, 30.12.2012 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 433 (додається) 

 

111. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Голощапова Максима Володимировича, 20.09.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 434 (додається) 

 

112. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Куліш Василя Васильовича, 11.11.2005 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 435 (додається) 

 

113. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Артемчук Анатолія Івановича, 22.03.2006 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 436 (додається) 

 

114. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Осьміну Андрія Анатолійовича, 17.07.2008 року 

народження, на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 437 (додається) 

 

115. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Запорожець Олександра Павловича, 10.06.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 438 (додається) 

 

116. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування  Парасненко Анастасію Володимирівну, 21.08.2011 

року народження на цілодобове перебуваннядо закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 439 (додається) 

 

117. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування Пестич Маргарити Андріївни, 07.02.2012 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 440 (додається) 

 



118. 

СЛУХАЛИ: Про надання під відповідальне зберігання з правом користування 

житлового приміщення 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 441 (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. 

Журавльов О.В. 

 

 

 

Міський голова,  

головуючий на засіданні                 О.В. Журавльов        
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради      О.В. Погорелов 


