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Журавльов О.В. 

Ляшко Н.В. 
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Богуславський О.М. 

Костенко К.І. 

Мікулін О.І. 

Меделяєва Н.В. 

Приходько О.Б. 

Риков А.Б. 
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Сиротенко О.М. 
Сироватська І.Л. 

Угнівенко І.М. 

Чикало О.В. 

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО
Афонін Ю.А., Борисенко

І.М., Філоненко Л.В. 

 

ПРИСУТНІ: 
Донцова О.В., доповідачі

 

Порядок денний: 

1. Про виплату матеріальної

світової війни та прирівняним

особам похилого віку

зареєстровані на території

Доповідач: Мальченко

захисту населення міської

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   № 18 

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

- Староста Рубцівського старостинського

- Староста Зарічненського старостинського

- Староста Новоселівського старостинського

- Директор Державного підприємства

господарство» 

- Староста Тернівського старостинського

- Староста Ямпільського старостинського

- Староста Шандриголівського старостинського

- Заступник міського голови 
- Начальник відділу поліції № 3 Краматорського

Районного Управління Поліції Головного

Національної Поліції в Донецькій області

- Староста Яцьківського старостинського

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ
сенко Д.В., Дикий В.М., Погорелов О.В., Панов

доповідачі рішень в сусідній залі.  

матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС

прирівняним до них особам, ветеранам

віку, особам з інвалідністю, воїнам-інтернаціоналістам

території Лиманської міської територіальної

Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління

міської ради 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

комітету міської ради 

Почато засідання о 10.00 

Закінчено засідання о 11.00 

ЗАСІДАННІ: 

на засіданні 

старостинського округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

підприємства «Лиманське лісове 

старостинського округу 

старостинського округу 

старостинського  округу 

Краматорського 

Поліції Головного Управління 

Донецькій області, підполковник 

старостинського  округу 

ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ: 

В., Панов О.Б., Сабініна 

ООС, ветеранам Другої 

ветеранам праці та хворим 

інтернаціоналістам, які 

територіальної громади 

управління соціального 



2. 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: Ребрей Катерина Євгенівна— заступник начальника відділу обліку 

та звітності 
3. 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: Ребрей Катерина Євгенівна— заступник начальника відділу обліку 

та звітності 
4. Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Донцова Олеся Валентинівна – начальник загального відділу  

5. Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Донцова Олеся Валентинівна – начальник загального відділу 

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.12.2020 

№ 540 “Про створення комісії по наданню матеріальної допомоги та допомоги 

на поховання”  

Доповідач: Донцова Олеся Валентинівна – начальник загального відділу 

7. 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  

8. 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  

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

№75 “Про затвердження Переліку доріг комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади, що потребують поточного та капітального 

ремонту у 2021 р.” 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

10. «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  

 

11. 

 

 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням 

природного газу для ТОВ «Краматорська енергетична компанія» в Лиманській 

міські територіальній громаді  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  



12. Про встановлення тарифу на  теплову енергію вироблену з використанням  

альтернативних джерел енергії для ТОВ «Краматорська енергетична компанія» 

в Лиманській міській територіальній громаді  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

13. Про утворення комісії щодо розрахунків населення за одержані житлово-

комунальні послуги  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

14. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла на одну 

особу за липень-вересень 2021 року у Лиманській міській територіальній громаді 

Донецької області  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

15. Про затвердження протоколів засідань конкурсної комісії з придбання житла для 

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

міського та обласного бюджетів на умовах спів фінансування в 2021 році  

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 однокімнатної 

квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Привокзальна, будинок 

№19, квартира №15 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, особам з їх числа” 

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. К.Гасієва, будинок №2а, 

квартира №49 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 

особам з їх числа”  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

18. Про затвердження розпорядження міського голови  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  
19. Про визнання рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

15.02.2017 №24 «Щодо карантинного режиму по амброзії полинолистій на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади та попередження її 

подальшого розповсюдження» таким, що втратило чинність  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

20. Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної громади  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  
21. Про відмову у продовженні договору оренди нежитлового приміщення № 1 від 

02.02.2017 року, загальною площею 17,9 кв.м за адресою: Донецька область, 

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

Миру, 40 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

22. 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  
23. Про оголошення аукціону, на продовження договору оренди нежитлового 

приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, Краматорський район, 

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



результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим 

орендарем або укладений з новим орендарем та затвердження умов оренди 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  
24. Про задоволення заяв орендарів щодо продовження договорів оренди майна 

комунальної власності Лиманської міської територіальної громади без проведення 

аукціону  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

25. Про затвердження звітів про оцінку нерухомого майна комунальної власності 

Лиманської міської територіальної громади  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  
26. Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  
27. Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

28. Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

29. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону № LLE001-

UA-20210916-39541 з 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  

30. Про надання згоди щодо продовження централізованого опалення в будинку № 5 

по вул. Театральна м. Лиман на опалювальний період 2021-2022рр. 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  
31. Про визнання рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

27.01.2021 №34 «Про затвердження Положення про постійну комісію з розгляду 

питань, пов’язаних з відключенням споживачів від систем централізованого 

опалення та її складу» таким, що втратило чинність  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  
32. Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, 

яка надається посадовими особами відділу житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лиманської міської ради 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  
33. Про надання згоди на виконання робіт благоустрою прилеглої території. 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

34. 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  

35. Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

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

територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна - начальника фінансового управління 

міської ради 



36. Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних 

послуг, які надаються службою у справах дітей Лиманської міської ради  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 
37. Про встановлення піклування над неповнолітнім Петровим Олександром 

Олександровичем, 04.01.2006 року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

38. Про встановлення опіки над малолітньою Коваль Анастасією Олександрівною, 

09.04.2019 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

39. Про встановлення опіки над малолітнім Кириченком Михайлом Дмитровичем, 

02.08.2021 року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 
40. Про надання дозволу Федоровій Ганні Сергіївні на укладення правочину щодо 

прийняття в дар земельних ділянок на ім’я її малолітньої доньки – Федорової 

Божени Андріївни, 20.12.2017 року народження, від імені батька дитини – 

Федорова Андрія Вікторовича 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 
41. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання малолітньої 

Гонтар Анастасії Олександрівни, 06.05.2008 року народження та 

неповнолітнього Гонтара Дмитра Володимировича, 29.06.2004 року 

народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 
42. Про поповнення прийомної сім’ї на базі родини Реброва О.Д., Ребрової В.В. і 

влаштування до неї на виховання та спільне  проживання Фараджевої 

Олександри Володимирівни, 14.11.2019 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 
43. Про визначення місця проживання малолітнього Євстратова Святослава Ілліча, 

17.12.2015 року народження, спільно з матір’ю – Євстратовою Аліною 

Юріївною, 21.08.1996 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

44. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

21.04.2021 року № 173 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 
45. Про надання дозволу неповнолітній Саржевській Ірині Георгіївні, 05.10.2004 

року народження, на безоплатну приватизацію та державну реєстрацію на її 

ім’я земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка 

діє за згодою батьків – Саржевського Георгія Григоровича, Саржевської 

Любові Іванівни  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

46. Про надання дозволу Дуравкіній Юлії Сергіївні на укладення договору 

дарування на її ім’я ½ частини квартири  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

47. Про надання дозволу Кобець Олені Іванівні на укладення договору купівлі  на її 

ім’я житлового будинку та земельної ділянки 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 
48. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів, Коротичу Андрію Юрійовичу, 03.10.2002 року 

народження    



Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів, малолітній Коротич Ангеліні Юріївні, 09.11.2012 року 

народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів, неповнолітній Плешкун Анастасії Ігорівні, 26.06.2006  

року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 
51. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів, неповнолітньому Седень Анатолію Костянтиновичу, 

16.02.2007 року народження  

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 14 членів, відсутні 

9 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, 19.10.2021 відбулось позапланове 

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

економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики на якому було 

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

вимагають внесення доповнень у наступні проекти рішень виконавчого комітету міської 

ради: 

- 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»» 

- 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 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»  

- 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., Ребрей К.Є., Андрєєва Г.С., 

Пилипенко Т.В.) внести відповідні доповнення та зміни до них. 

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

врахуванням отриманих пропозицій. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За — 14 

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

 

2. 

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, воїнам-інтернаціоналістам, які 

зареєстровані на території Лиманської міської територіальної громади 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —14 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало – 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 489( додається) 
 

3.  

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»» 

Ребрей К.Є. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —14 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало – 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 490( додається) 
 

 

 

4. 

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»  
Ребрей К.Є. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —14 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 491 (додається) 

 

5. 

СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Донцова О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 492 (додається) 

 

6. 

СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Донцова О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 493 (додається) 

 

7. 

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

23.12.2020 № 540 “Про створення комісії по наданню матеріальної допомоги та 

допомоги на поховання”  

Донцова О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 494 (додається)  

 

8. 

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 —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 495 (додається)  

 

9. 

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 —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 496 (додається) 

 

10. 

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

17.02.2021 №75 “Про затвердження Переліку доріг комунальної власності 

Лиманської об’єднаної територіальної громади, що потребують поточного та 

капітального ремонту у 2021 р.” 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 497 (додається) 

 

11. 

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 —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № ПР-1 (додається)  

12. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням 

природного газу для ТОВ «Краматорська енергетична компанія» в Лиманській міські 

територіальній громаді  



Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 498 (додається) 

 

13. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифу на теплову енергію вироблену з використанням 

альтернативних джерел енергії для ТОВ «Краматорська енергетична компанія» в 

Лиманській міській територіальній громаді  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 499(додається) 

 

14. 

СЛУХАЛИ: Про утворення комісії щодо розрахунків населення за одержані 

житлово-комунальні послуги  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 500 (додається) 

 

15. 

СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла 

на одну особу за липень-вересень 2021 року у Лиманській міській територіальній громаді 

Донецької області  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 501 (додається) 

 

 

16. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідань конкурсної комісії з придбання житла 

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

міського та обласного бюджетів на умовах спів фінансування в 2021 році  



Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 502 (додається) 

 

17. 

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. Привокзальна, будинок №19, 

квартира №15 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, особам з 

їх числа” 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 503 (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. К.Гасієва, будинок №2а, 

квартира №49 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, особам з 

їх числа”  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 504 (додається) 

 

19. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження міського голови 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 505 (додається) 

 

20. 

СЛУХАЛИ: Про визнання рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 



15.02.2017 №24 «Щодо карантинного режиму по амброзії полинолистій на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади та попередження її подальшого 

розповсюдження» таким, що втратило чинність 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 506 (додається) 

 

21. 

СЛУХАЛИ: Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної 

громади  

Сироватьска І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 507 (додається) 

 

22. 

СЛУХАЛИ:Про відмову у продовженні договору оренди нежитлового приміщення № 1 

від 02.02.2017 року, загальною площею 17,9 кв.м за адресою: Донецька область, 

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

40 

Сироватьска І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 508 (додається) 

 

23. 

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  

Сироватьска І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 509 (додається) 

 

24. 



СЛУХАЛИ: Про оголошення аукціону, на продовження договору оренди нежитлового 

приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, Краматорський район, 

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

результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим 

орендарем або укладений з новим орендарем та затвердження умов оренди 

Сироватьска І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 510 (додається) 

 

25. 

СЛУХАЛИ: Про задоволення заяв орендарів щодо продовження договорів оренди майна 

комунальної власності Лиманської міської територіальної громади без проведення 

аукціону  

Сироватьска І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 511 (додається) 

 

26. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звітів про оцінку нерухомого майна комунальної 

власності Лиманської міської територіальної громади  

Сироватьска І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 512 (додається) 

 

27. 

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку 

Сироватьска І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 513 (додається) 

 

28. 

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань 



Сироватьска І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 514 (додається) 

 

29. 

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 515 (додається) 
 

30. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону № 

LLE001-UA-20210916-39541 з оренди частини нежитлової будівлі за адресою: Донецька 

область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, смт. 

Дробишеве, вул. Державна, 94    

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 516 (додається) 

 

31. 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди щодо продовження централізованого опалення в будинку 

№ 5 по вул. Театральна м. Лиман на опалювальний період 2021-2022рр. 

Сироватська І.Л 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 517 (додається) 

 

 

 

32. 

СЛУХАЛИ: Про визнання рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

27.01.2021 №34 «Про затвердження Положення про постійну комісію з розгляду питань, 

пов’язаних з відключенням споживачів від систем централізованого опалення та її 



складу» таким, що втратило чинність  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 518 (додається) 

 

 

33. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної 

послуги, яка надається посадовими особами відділу житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лиманської міської ради 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 519 (додається) 

 

34.  

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на виконання робіт благоустрою прилеглої території. 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 520 (додається) 

 

35. 

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 —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 521 (додається) 

 

36. 

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

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



територіальної громади на 2021 рік» 

Пилипенко Т.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 522 (додається) 

 

37. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних 

послуг, які надаються службою у справах дітей Лиманської міської ради  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 523 (додається) 

 

38. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення піклування над неповнолітнім Петровим 

Олександром Олександровичем, 04.01.2006 року народження  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 524 (додається) 

 

39. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Коваль Анастасією 

Олександрівною, 09.04.2019 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 525 (додається) 

 

 

 

40. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім Кириченком Михайлом 

Дмитровичем, 02.08.2021 року народження  

Голєв С.І. 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 526 (додається) 

 

41. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Федоровій Ганні Сергіївні на укладення правочину 

щодо прийняття в дар земельних ділянок на ім’я її малолітньої доньки – Федорової 

Божени Андріївни, 20.12.2017 року народження, від імені батька дитини – Федорова 

Андрія Вікторовича 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 527 (додається) 

 

42. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання 

малолітньої Гонтар Анастасії Олександрівни, 06.05.2008 року народження та 

неповнолітнього Гонтара Дмитра Володимировича, 29.06.2004 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 528 (додається) 

 

43. 

СЛУХАЛИ: Про поповнення прийомної сім’ї на базі родини Реброва О.Д., Ребрової 

В.В. і влаштування до неї на виховання та спільне проживання Фараджевої 

Олександри Володимирівни, 14.11.2019 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 529 (додається) 

 

44. 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітнього Євстратова Святослава 

Ілліча, 17.12.2015 року народження, спільно з матір’ю – Євстратовою Аліною 

Юріївною, 21.08.1996 року народження 



Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 530(додається) 

 

45. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Лиманської міської 

ради від 21.04.2021 року № 173 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 531 (додається) 

 

46. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітній Саржевській Ірині Георгіївні, 

05.10.2004 року народження, на безоплатну приватизацію та державну реєстрацію на 

її ім’я земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка діє за 

згодою батьків – Саржевського Георгія Григоровича, Саржевської Любові Іванівни  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 532 (додається) 

 

47. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Дуравкіній Юлії Сергіївні на укладення договору 

дарування на її ім’я ½ частини квартири  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 533 (додається) 

 

 

48. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Кобець Олені Іванівні на укладення договору 

купівлі на її ім’я житлового будинку та земельної ділянки 

Голєв С.І. 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 534 (додається) 

 

49. 

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

збройних конфліктів, Коротичу Андрію Юрійовичу, 03.10.2002 року народження  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 535 (додається) 

 

50. 

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

збройних конфліктів, малолітній Коротич Ангеліні Юріївні, 09.11.2012 року 

народження  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 536 (додається) 

 

51. 

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

збройних конфліктів, неповнолітній Плешкун Анастасії Ігорівні, 26.06.2006 року 

народження  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 537 (додається) 

 

 

 

52. 

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

збройних конфліктів, неповнолітньому Седень Анатолію Костянтиновичу, 16.02.2007 

року народження  



Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 538 (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        
 

 


