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Філоненко Любов 
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Чикало Оксана 

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО
Журавльов Олександр, 

Приходько Олексій, Риков

 

ПРИСУТНІ: 
Чумак Лідія, доповідачі рішень

Порядок денний: 

1 Про проведення приписки

народження у 2022

Доповідач: Ільєнко

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   № 19 

чергового засідання виконавчого комітету міської

           Почато

           Закінчено

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ

- 

- 
Секретар міської ради, головуюча на

Заступник міського голови з питань

виконавчих органів 

- Заступник міського голови 

- 

- 

Староста Ярівського старостинського

Голова громадської організації «Спілка

та десантників Лиманщини» 

- 

- 
Староста Рубцівського старостинського

Староста Коровоярського старостинського

- Староста Новоселівського старостинського

- Староста Рідкодубівського старостинського

- Староста Ямпільського старостинського

- Староста Дробишевського старостинського

 

- 
 

Староста Шандриголівського старостинського

- 

- 

Заступник міського голови 

Староста Криволуцького старостинського

- Начальник відділу поліції № 3 Краматорського

Районного Управління Поліції Головного

Національної Поліції в Донецькій області

- Староста Яцьківського старостинського

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ
, Борисенко Дмитро, Мікулін Олексій, Погорелов

Риков Андрій. 

доповідачі рішень в сусідній залі.  

приписки до призовної дільниці громадян

2022 році  

Ільєнко Вадим - начальник першого відділу Краматорського

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

комітету міської ради 

Почато засідання о 10.00 

Закінчено засідання о 11.10 

ЗАСІДАННІ: 

головуюча на засіданні 

питань діяльності 

старостинського округу 

організації Спілка воїнів АТО  

старостинського  округу 

старостинського округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

старостинського округу 

старостинського округу 

старостинського  округу 

старостинського округу 

Краматорського 

Поліції Головного Управління 

Донецькій області, підполковник 

старостинського  округу 

ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ: 

Погорелов Олександр, 

громадян України 2005 року 

Краматорського 

 



районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

2 Про затвердження кошторисної частини проектної документації по об’єкту 

«Нове будівництво кисневої станції з генератором кисню, комплектом 

обладнання і підключення корпусів до медичного газопостачання КНП 

«Лиманська центральна районна лікарня» за адресою: м. Лиман вул. 

Незалежності, 64» 

Доповідач: Демидова Вікторія -в.о. директора Комунального некомерційного 

підприємства “Лиманська ЦРЛ” 

3 Про затвердження складу державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 

при виконавчому комітеті Лиманської міської ради  

Доповідач: Авдєєнко Надія — заступник міського голови 

4 Про організацію громадських робіт 

Доповідач: Єрьоменко Тетяна — директор Лиманського міського центру 

зайнятості. 

5 Про заміну сторони договору оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності  

Доповідач: Діденко Надія — начальник управління освіти, молоді та спорту 

6 Про виплату матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС та сім’ям загиблих 

учасників АТО, ООС, які зареєстровані на території Лиманської міської 

територіальної громади  

Доповідач: Мальченко Ганна — начальник управління соціального захисту 

населення міської ради 

7 Про виплату матеріальної допомоги особам з інвалідністю, воїнам-

інтернаціоналістам та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

які зареєстровані на території Лиманської міської територіальної громади  

Доповідач: Мальченко Ганна — начальник управління соціального захисту 

населення міської ради 

8 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Арматова Вікторія — начальник відділу з питань внутрішньої 

політики 

9 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Парфьонова Наталія – директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман 

10 Про внесення змін до складу опікунської ради, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету від 17.02.2021 №53 "Про затвердження складу опікунської 

ради над повнолітніми особами в новій редакції" 

Доповідач: Парфьонова Наталія – директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман 

11 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 - начальник відділу обліку та звітності 

12 

 

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 - начальник відділу обліку та звітності 



13 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 - начальник відділу обліку та звітності 

14 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 — заступник міського голови 

15 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 — заступник міського голови 

16 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 — заступник міського голови 

17 Про вирішення житлових питань  

Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови 

18 

 

Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб  

Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови 

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

управління багатоквартирними будинками, затвердженої рішенням виконавчого 

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

конкурсну комісію щодо призначення управителів з управління 

багатоквартирними будинками та її складу” 

Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови 

20 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 №15 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, особам з їх числа”  

Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови 

21 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

17.03.2021 №116 “Про затвердження Порядку надання в тимчасове 

користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб” 

Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови 

22 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

17.02.2021 №71 “Про затвердження Положення та складу громадської житлової 

комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради”  

Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови 



23 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

17.02.2021 №72 “Про затвердження Порядку взяття громадян на соціальний 

квартирний облік, їх перебування  на такому обліку, зняття з нього та надання 

соціального житлового фонду для осіб, які потребують соціального захисту” 

Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови 

24 Про розірвання договору оренди комунального майна  

Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови 

25 Про встановлення тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів 

ФОП Зінковський  

Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови 

26 Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної громади 

Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови 

27 

 

Про затвердження акту обстеження технічного стану будинку з урахуванням 

звіту про технічний стан за результатами огляду технічного стану будівельних 

конструкції житлового будинку за адресою: Донецька область, м. Лиман вул. 

Слобожанська, 153 

Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови   

28 Про розгляд результатів ревізії КП “Лиманський “Зеленбуд”  

Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови 

29 Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону № LLP001-

UA-20211023-45377 на продовження договору оренди № б/н від 01.10.2015 року, 

а саме нежитлового приміщення загальною площею 25,2 м2 за адресою: 

Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна 

громада, смт. Дробишеве, вул. Державна, 94. 

Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови 

30 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 — начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі 

31 Про виконання бюджету Лиманської міської територіальної громади  

за 9 місяців 2021 року 

Доповідач: Пилипенко Тетяна - начальник фінансового управління міської 

ради 

32 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 - начальник фінансового управління міської 

ради 

33 Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Краснолиманської міської 

ради від 21.10.2015 року № 243 

Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей 

34 Про надання малолітньому Ільченку Олегу Віталійовичу, 02.04.2013 року 

народження, статусу дитини-сироти  

Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей 



35 Про надання дозволу Чернявському В’ячеславу Васильовичу на укладення 

договору дарування на його ім’я житлового будинку  

Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей 

36 Про надання дозволу Сотник Світлані Анатоліївні на укладення договору 

дарування від її імені 1/3 частини квартири 

Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей 

37 Про надання дозволу неповнолітній Ложичевській Ользі Олександрівні, 

04.12.2003 року народження, на укладення правочину щодо купівлі на її ім’я ¼ 

частини житлового будинку та ¼ частини земельної ділянки, яка діє за згодою 

матері – Білоус (Ложичевської) Катерини Валеріївни 

Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей  

38 Про надання дозволу неповнолітній Ложичевській Дар’ї Олександрівні, 

20.07.2006 року народження, на укладення правочину щодо купівлі на її ім’я ¼ 

частини житлового будинку та ¼ частини земельної ділянки, яка діє за згодою 

батьків - Білоус (Ложичевської) Катерини Валеріївни, Ложичевського 

Олександра Миколайовича  

Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей 

39 Про надання дозволу Білоус (Ложичевській) Катерині Валеріївні, Білоусу 

Костянтину Олексійовичу на укладення правочину щодо купівлі ¼ частини 

житлового будинку та ¼ частини земельної ділянки на ім’я їх малолітнього сина 

– Білоуса Максима Костянтиновича, 24.11.2017 року народження  

Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей 

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

конфліктів, Веретеннікову Дмитру Олександровичу, 12.09.2003  року народження  

Доповідач: Голєв Сергій — начальник 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?  

Ляшко Надія 

ВИСТУПИЛИ:Чумак Лідія – головний спеціаліст загального відділу виконавчого 

комітету міської ради, звернулась до присутніх з наступною пропозицією: «Шановні 

члени виконавчого комітету, 16.11.2021 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 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»  

- 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 Катерина, Манцева Наталія, Андрєєва 

Ганна, Пилипенко Тетяна) внести відповідні доповнення та зміни до них 

Секретар міської ради Надія Ляшко запропонувала 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 проведення приписки до призовної дільниці громадян України 2005 

року народження у 2022 році  

Ільенко Вадим 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало – 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 539( додається) 
 

3.  

СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторисної частини проектної документації по 

об’єкту «Нове будівництво кисневої станції з генератором кисню, комплектом 

обладнання і підключення корпусів до медичного газопостачання КНП «Лиманська 

центральна районна лікарня» за адресою: м. Лиман, вул. Незалежності, 64» 



Демидова Вікторія  

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало – 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 540 (додається) 

 

4. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження складу державної надзвичайної протиепізоотичної 

комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради  

Авдєєнко Надія 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 541 (додається) 

 

5. 

СЛУХАЛИ: Про організацію громадських робіт 

Єрьоменко Тетяна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 542 (додається) 

 

6. 

СЛУХАЛИ: Про заміну сторони договору оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності  

Діденко Надія 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 543 (додається) 

 

7. 

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

загиблих учасників АТО, ООС, які зареєстровані на території Лиманської міської 

територіальної громади  

Мальченко Ганна 

ВИСТУПИЛИ: Угнівенко Ігор – начальник відділу поліції № 3 Краматорського 

Районного Управління Поліції Головного Управління Національної Поліції в Донецькій 

області, підполковник. Повідомив, що під час розгляду даного питання у нього виникає 



конфлікт інтересів. Відповідно до ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції” 

він написав заяву на ім’я керівника виконавчого комітету міської ради про 

виникнення конфлікту інтересів. Врегулювання конфлікту буде здійснювати шляхом 

неучасті у голосуванні. 

Дикий Віктор – голова громадської організації «Спілка воїнів АТО та десантників 

Лиманщини». Повідомив, що під час розгляду даного питання у нього виникає 

конфлікт інтересів. Відповідно до ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції” 

він написав заяву на ім’я керівника виконавчого комітету міської ради про 

виникнення конфлікту інтересів. Врегулювання конфлікту буде здійснювати шляхом 

неучасті у голосуванні. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —14 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 2 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 544 (додається)  

 

8. 

СЛУХАЛИ: Про виплату матеріальної допомоги особам з інвалідністю, воїнам-

інтернаціоналістам та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які 

зареєстровані на території Лиманської міської територіальної громади 

Мальченко Ганна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 545 (додається)  

 

9. 

СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Арматова Вікторія 

ВИСТУПИЛИ: Князев Віктор – староста Коровоярського старостинського округу. 

Повідомив, що під час розгляду даного питання у нього виникає конфлікт інтересів. 

Відповідно до ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції” він написав заяву на 

ім’я керівника виконавчого комітету міської ради про виникнення конфлікту 

інтересів. Врегулювання конфлікту буде здійснювати шляхом неучасті у 

голосуванні. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 1 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 546 (додається) 

 

10. 

СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Парфьонова Наталія 

ВИСТУПИЛИ: Сабініна Ірина – староста Дробишевського старостинського округу. 



Повідомив, що під час розгляду даного питання у нього виникає конфлікт інтересів. 

Відповідно до ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції” він написав заяву на 

ім’я керівника виконавчого комітету міської ради про виникнення конфлікту 

інтересів. Врегулювання конфлікту буде здійснювати шляхом неучасті у 

голосуванні. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 1 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 547 (додається) 

 

11. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу опікунської ради, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету від 17.02.2021 №53 "Про затвердження складу опікунської ради над 

повнолітніми особами в новій редакції" 

Парфьонова Наталія 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 548 (додається)  

 

12. 

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 Наталія 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 549 (додається) 

 

13. 

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 Наталія 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 550(додається) 

 

14. 

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»» 

Сироватська Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 551 (додається) 

 

15. 

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 Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 552 (додається) 

 

16. 

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 Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 553 (додається) 

 

17. 

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 Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  



Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 554 (додається) 

 

18. 

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань  

Сироватська Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 555 (додається) 

 

19. 

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб  

Сироватська Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 556 (додається) 

 

20. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу конкурсної комісії щодо призначення 

управителів з управління багатоквартирними будинками, затвердженої рішенням 

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

про конкурсну комісію щодо призначення управителів з управління багатоквартирними 

будинками та її складу” 

Сироватська Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 557 (додається) 

 

21. 

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

їх числа”  

Сироватська Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  



Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 558 (додається) 

 

22. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської 

ради від 17.03.2021 №116 “Про затвердження Порядку надання в тимчасове 

користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб” 

Сироватська Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 559 (додається) 

 

23. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської 

ради від 17.02.2021 №71 “Про затвердження Положення та складу громадської житлової 

комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради”  

Сироватська Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 560 (додається) 

 

24. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської 

ради від 17.02.2021 №72 “Про затвердження Порядку взяття громадян на соціальний 

квартирний облік, їх перебування  на такому обліку, зняття з нього та надання 

соціального житлового фонду для осіб, які потребують соціального захисту” 

Сироватська Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 561 (додається) 

 

25. 

СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди комунального майна  

Сироватська Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  



Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 562 (додається) 

 

26. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифу на послуги з вивезення твердих побутових 

відходів ФОП Зінковський  

Сироватська Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 563 (додається) 

 

27. 

СЛУХАЛИ: Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної 

громади 

Сироватська Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 564 (додається) 

 

28. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження акту обстеження технічного стану будинку з урахуванням 

звіту про технічний стан за результатами огляду технічного стану будівельних 

конструкції  житлового будинку за адресою: Донецька область, м. Лиман вул. 

Слобожанська, 153 

Сироватська Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 565 (додається) 

 

29. 

СЛУХАЛИ: Про розгляд результатів ревізії КП “Лиманський “Зеленбуд”  

Сироватська Ірина  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 566 (додається) 



30. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону № 

LLP001-UA-20211023-45377 на продовження договору оренди № б/н від 01.10.2015 року, 

а саме нежитлового приміщення загальною площею 25,2 м2 за адресою: Донецька 

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

Дробишеве, вул. Державна, 94. 

Сироватська Ірина 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 567 (додається) 

 

31. 

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 Ганна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 568 (додається) 

 

32. 

СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Лиманської міської територіальної громади  

за 9 місяців 2021 року 

Пилипенко Тетяна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 569(додається) 

 

33. 

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 Тетяна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 570 (додається) 

 

34.  

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Краснолиманської 

міської ради від 21.10.2015 року № 243 

Голєв Сергій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 571 (додається) 

 

35. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Ільченку Олегу Віталійовичу, 02.04.2013 

року народження, статусу дитини-сироти  

Голєв Сергій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 572 (додається) 

 

36. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Чернявському В’ячеславу Васильовичу на 

укладення договору дарування на його ім’я житлового будинку  

Голєв Сергій  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 573 (додається) 

 

37. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Сотник Світлані Анатоліївні на укладення 

договору  дарування від її імені 1/3 частини квартири 

Голєв Сергій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 574 (додається) 

 

 

 



38. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітній Ложичевській Ользі Олександрівні, 

04.12.2003 року народження, на укладення правочину щодо купівлі на її ім’я ¼ частини 

житлового будинку та ¼ частини земельної ділянки, яка діє за згодою матері – Білоус 

(Ложичевської) Катерини Валеріївни 

Голєв Сергій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 575 (додається) 

 

39. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітній Ложичевській Дар’ї Олександрівні, 

20.07.2006 року народження, на укладення правочину щодо купівлі на її ім’я ¼ частини 

житлового будинку та ¼ частини земельної ділянки, яка діє за згодою батьків - Білоус 

(Ложичевської) Катерини Валеріївни, Ложичевського Олександра Миколайовича  

Голєв Сергій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 576 (додається) 

 

40. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Білоус (Ложичевській) Катерині Валеріївні, Білоусу 

Костянтину Олексійовичу на укладення правочину щодо купівлі ¼ частини житлового 

будинку та ¼ частини земельної ділянки на ім’я їх малолітнього сина – Білоуса Максима 

Костянтиновича, 24.11.2017 року народження  

Голєв Сергій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 577 (додається) 

 

41. 

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

збройних конфліктів, Веретеннікову Дмитру Олександровичу, 12.09.2003  року 

народження  

Голєв Сергій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 578 (додається) 

 
 

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

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

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

цьому засідання виконавчого комітету завершено. 

Ляшко Надія 

 

 

 

 

Секретар міської ради,  

головуюча на засіданні                 Надія ЛЯШКО 
 

 


