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ПРИЙНЯЛИ
 

Журавльов О.В. 

Ляшко Н.В. 
Авдєєнко Н.П. 

Богуславський О.М. 

Погорелов О.В. 

Костенко К.І. 

Князєв В.І. 
Мікулін О.І. 

Меделяєва Н.В. 

Панов О.Б. 

Риков А.Б. 

Рибалко Ю.В. 

Сиротенко О.М. 
Сироватська І.Л. 

Філоненко Л.В. 
Чикало О.В. 

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО

Афонін Ю.А., Борисенко

І.М. 

 

ПРИСУТНІ: 
Донцова О.В., доповідачі

 

Порядок денний: 

  1. Про внесення змін

проведення чергових

до лав Збройних Сил

Доповідач: Ільєнко

Краматорського районного

соціальної підтримки

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   № 16 

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 Шандриголівського старостинського

- Заступник міського голови 
- Староста Криволуцького старостинського

- Староста Яцьківського старостинського

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ
 

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

доповідачі рішень в сусідній залі.  

змін до рішення виконкому від 17.02.2021

чергових призовів громадян України на строкову

Сил України та інших військових формувань

Ільєнко Вадим Олександрович — начальник

районного територіального центру 

підтримки, підполковник 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

комітету міської ради 

Почато засідання о 10.00 

Закінчено засідання о 10.30 

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 
старостинського  округу 

ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ: 

Сабініна І.М., Угнівенко 

17.02.2021 року № 45 «Про 

строкову військову службу 

формувань у 2021 році». 

начальник першого відділу 

 комплектування та 



  2. Про включення до Переліку першого типу та затвердження умов оренди 

приміщення  кабінету № 38, розташованого у лабораторному корпусі  КНП 

«Лиманська ЦРЛ» за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. 

Лиман вул. Незалежності б. 64 

Доповідач: Фесенко Світлана Григорівна — економіст комунального 

некомерційного підприємства «Лиманська Центральна районна лікарня»  

  3. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 22.06.2021 №8/11-1528 «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 2021 рік»»»  

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

головний бухгалтер 

  4. 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 

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

територіальної громади за бюджетною програмою «Первинна медична 

допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-

санітарної) допомоги» у 2021 році, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету від 23.12.2020 №567»  

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

головний бухгалтер 

  6. 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» 

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

головний бухгалтер 

  7. Про затвердження розпорядження міського голови 

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

головний бухгалтер 

  8. Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на ІV квартал 

2021 року  

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

  9. Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

10. Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

11. Про укладання тимчасового договору на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування  



Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

12. 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  

13. Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 

реформування,  розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

території Лиманської ОТГ на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2020 №8/3-35» 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

14. Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 

по проведенню технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-36, та затвердження у новій 

редакції»  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

15. Про схвалення проєкту рішення міської ради “Про придбання та прийняття до 

комунальної власності Лиманської міської територіальної громади 

двокімнатної квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. К. 

Гасієва, будинок №8, квартира №3 для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб у Лиманській міській територіальній громаді Донецької 

області” 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

16. Про схвалення проєкту рішення міської ради “Про придбання та прийняття до 

комунальної власності Лиманської міської територіальної громади 

трикімнатної квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. 

Оборони, будинок №9а, квартира №17 для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб у Лиманській міській територіальній громаді 

Донецької області” 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

17. Про схвалення проєкту рішення міської ради “Про придбання та прийняття до 

комунальної власності Лиманської міської територіальної громади 

однокімнатної квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. 

Комунальна, будинок №16, квартира №1 для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб у Лиманській міській територіальній громаді 

Донецької області” 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

18. Про вирішення житлових питань  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

19. Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

20. «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  



21. Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної громади  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

22. Про включення до Переліку першого типу та затвердження умов оренди частини 

нежитлової будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, 

Лиманська міська територіальна громада, смт. Дробишеве, вул. Державна, 94  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

23. Про затвердження протоколів засідань конкурсної 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  

24. Про проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

25. Про внесення змін до складу конкурсного комітету для забезпечення 

проведення конкурсу на автобусних маршрутах загального користування, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

17.03.2021 №125 “Про утворення конкурсного комітету для забезпечення 

проведення конкурсу на автобусних маршрутах загального користування”  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

26. 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  

27. 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 

28. Про виведення з прийомної сім’ї  Сєргєєвої Еліти Володимирівни, 26.05.2003 року 

народження  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

29. Про надання малолітній Сорокіній Людмилі Романівні, 28.01.2015 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

30. Про визначення місця проживання малолітньої Шевченко Анастасії Євгенівни, 

24.03.2009 року народження, спільно з матір’ю – Черкашиною (Шевченко) 

Оленою Миколаївною, 21.05.1985 року народження 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

31. Про надання дозволу Магомедовій Наталії Валеріївні на укладення правочину 

щодо прийняття в дар ½ частини квартири на ім’я її малолітньої доньки – 

Магомедової Злати Зіяутінівни, 23.10.2008 року народження, від імені батька 

дитини – Магомедова Зіяутіна Зіяутіновича  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 



справах дітей 

32. Про надання дозволу Войтенко (Діденко) Ользі Миколаївні на укладення 

договору купівлі-продажу від її імені квартири  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

33. Про встановлення опіки над майном неповнолітньої Шмарко Валерії 

Віталіївни, 14.12.2004 року народження  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

34. Про надання статусу  дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів, неповнолітньому  Козлову Василю Михайловичу, 

09.02.2006 року народження  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

35. Про надання статусу  дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів, малолітньому Бабенку Данилу Юрійовичу, 19.02.2013 

року народження 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

36. Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньою 

Іванчиковою Марією Андріївною, 28.02.2020 року народження Доповідач: 

Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у справах дітей 

37. Про встановлення опіки над малолітньою Сорокіною Людмилою Романівною, 

28.01.2015 року народження  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

38. Про встановлення опіки над малолітнім Ситником Артемом Володимировичем, 

10.07.2014 року народження  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

39. Про встановлення опіки над малолітнім Ситником Микитою 

Володимировичем, 03.04.2012 року народження  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

40. Про встановлення опіки над малолітнім Мостіпаном Андрієм 

Володимировичем, 01.03.2013 року народження  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

41. Про визначення місця проживання малолітнього Артеменка Артема 

Олександровича, 30.10.2008 року народження, спільно з матір’ю – Артеменко 

Катериною Олександрівною, 20.07.1986 року народження 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

42. Про надання малолітньому Кириченку Михайлу Дмитровичу, 02.08.2021 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 



43. Про надання малолітньому Роменському Богдану Олександровичу, 03.12.2008 

року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

44. Про надання неповнолітньому Петрову Олександру Олександровичу, 

04.01.2006 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

45. Про встановлення опіки над малолітнім Роменським Богданом Олександровичем, 

03.12.2008 року народження  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

 

 

1. 

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

комітету, в роботі засідання згідно реєстрації приймають участь 16 членів, відсутні 

7 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,  13.09.2021 та 15.09.2021 відбулись 

позапланові засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики на 

яких 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 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 (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 — 16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  



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

 
2. 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому від 17.02.2021 року № 45 «Про 

проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу до 

лав Збройних Сил України та інших військових формувань у 2021 році».  

Ільєнко В.О. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За —16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 443( додається) 

 

3.  

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

приміщення  кабінету № 38, розташованого у лабораторному корпусі  КНП 

«Лиманська ЦРЛ» за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Лиман 

вул. Незалежності б. 64 

Фесенко С.Г. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 444 (додається) 

 

4. 

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

рішення міської ради від 22.06.2021 №8/11-1528 «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 2021 рік»»»  

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 445 (додається) 

 

5. 

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 —16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 446 (додається) 

 

6. 

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

територіальної громади за бюджетною програмою «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) 

допомоги» у 2021 році, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 23.12.2020 

№567»  

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 447 (додається) 

 

7. 

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 —16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало – 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 448 (додається) 
 

8. 
СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження міського голови 
Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 449 (додається) 

 

9. 

СЛУХАЛИ: Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на ІV 

квартал 2021 року  



Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 450 (додається) 

 

10. 

СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 451 (додається) 

 

11. 

СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 452 (додається)  

 

12. 

СЛУХАЛИ: Про укладання тимчасового договору на перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 453 (додається)  
 

13. 

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 —16 

Проти - 0  



Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 454 (додається) 

 

14. 

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

Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

території Лиманської ОТГ на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2020 №8/3-35» 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 455 (додається) 

 

15. 

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

Програми по проведенню технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 24.12.2020 №8/3-36, та затвердження у новій редакції»  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 456 (додається)  

 

16. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради “Про придбання та 

прийняття до комунальної власності Лиманської міської територіальної громади 

двокімнатної квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. К.Гасієва, 

будинок №8, квартира №3 для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області” 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 457 (додається) 

 

17. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради “Про придбання та 

прийняття до комунальної власності Лиманської міської територіальної громади 

трикімнатної квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Оборони, 



будинок №9а, квартира №17 для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області” 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 458 (додається) 

 

18. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради “Про придбання та 

прийняття до комунальної власності Лиманської міської територіальної громади 

однокімнатної квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. 

Комунальна, будинок №16, квартира №1 для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області” 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 459 (додається) 

 

19. 

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 460 (додається) 

 

20. 

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 461 (додається) 

 

21. 

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 —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № ПР-1 (додається) 

 

22. 

СЛУХАЛИ: Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної 

громади  

Сироватська І.Л. 

ВИСТУПИЛИ: Журавльов О.В.- міський голова, запитав скільки ще необхідно 

видалити дерев. 

Сироватська І.Л. - заступник міського голови, повідомила ще близько 200, з 

урахуванням цього рішення.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 462 (додається) 

 

23. 

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

частини нежитлової будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, 

Лиманська міська територіальна громада, смт. Дробишеве, вул. Державна, 94  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 463 (додається) 

 

24. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідань конкурсної 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 —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 464 (додається) 



25. 

СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом  

Сироватьска І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 465 (додається) 

 

26. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу конкурсного комітету для забезпечення 

проведення конкурсу на автобусних маршрутах загального користування, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

17.03.2021 №125 “Про утворення конкурсного комітету для забезпечення проведення 

конкурсу на автобусних маршрутах загального користування” 

Сироватьска І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 466 (додається) 
 

27. 

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 —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 467  (додається) 

 

28. 

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 —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 468 (додається) 

 

29. 

СЛУХАЛИ: Про виведення з прийомної сім’ї Сєргєєвої Еліти Володимирівни, 26.05.2003 

року народження  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 469 (додається) 

 

30. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Сорокіній Людмилі Романівні, 28.01.2015 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 470 (додається) 

 

31. 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітньої Шевченко Анастасії 

Євгенівни, 24.03.2009 року народження, спільно з матір’ю – Черкашиною 

(Шевченко) Оленою Миколаївною, 21.05.1985 року народження 

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 471 (додається) 

 

32. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Магомедовій Наталії Валеріївні на укладення 

правочину щодо прийняття в дар ½ частини квартири на ім’я її малолітньої доньки – 

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

– Магомедова Зіяутіна Зіяутіновича  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 472 (додається) 



 

33. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Войтенко (Діденко) Ользі Миколаївні на 

укладення договору купівлі-продажу від її імені квартири  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 473 (додається) 

 

34. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над майном неповнолітньої Шмарко Валерії 

Віталіївни, 14.12.2004 року народження 

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 474 (додається) 

 

35. 

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

збройних конфліктів, неповнолітньому  Козлову Василю Михайловичу, 09.02.2006 

року народження  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 475 (додається) 

 

36. 

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

збройних конфліктів, малолітньому Бабенку Данилу Юрійовичу, 19.02.2013 року 

народження 

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 476 (додається) 

 

 



37. 

СЛУХАЛИ: Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 

малолітньою Іванчиковою Марією Андріївною, 28.02.2020 року народження  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення  № 477 (додається) 

 

38.  

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Сорокіною Людмилою 

Романівною,  28.01.2015 року народження  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 478 (додається) 

 

39. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім Ситником Артемом 

Володимировичем, 10.07.2014 року народження  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 479 (додається) 

 

40. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім  Ситником Микитою 

Володимировичем, 03.04.2012 року народження  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 480 (додається) 

 

41. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім Мостіпаном Андрієм 

Володимировичем, 01.03.2013 року народження  

Межерицька М.О. 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 481 (додається) 

 

42. 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітнього Артеменка Артема 

Олександровича, 30.10.2008 року народження, спільно з матір’ю – Артеменко 

Катериною Олександрівною, 20.07.1986 року народження 

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 482 (додається) 

 

43. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Кириченку Михайлу Дмитровичу, 02.08.2021 

року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 483 (додається) 

 

44. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Роменському Богдану Олександровичу, 

03.12.2008 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 484 (додається) 

 

45. 

СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітньому Петрову Олександру Олександровичу, 

04.01.2006 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  



Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 485 (додається) 

 

46. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім Роменським Богданом 

Олександровичем,  03.12.2008 року народження  

Межерицька М.О.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 486 (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 


