
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

___20.12.2021__                                    м. Лиман                                               №__500___ 

 
 

Про скликання 19 позачергової 

сесії міської ради 8 скликання  

  
 Розглянувши листи начальника фінансового управління міської ради  
Пилипенко Т.В. від 10.12.2021 № 9296-02-01, від 16.12.2021 №9530-02-01, начальника  
відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради Андрєєвої Г.С. 

від 10.12.2021 №9303-02-01, від 20.12.2021 №9568-02-01, начальника відділу житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Удовиченко К.В.  
від 20.12.2021 № 9563-02-01, начальника відділу територіального розвитку виконавчого 

комітету міської ради Переволоцької Н.О. від 17.12.2021 №9512-02-01, начальника 

відділу обліку та звітності, головного бухгалтера виконавчого комітету міської ради 

Манцевої Н.І. від 20.12.2021 №9564 -02-01, провідного спеціаліста відділу земельних  
відносин виконавчого комітету міської ради Діденка А.А. від 20.12.2021 №9569-02-01,  
керуючись п.8 ч.4 ст. 42, ч. 4, 10 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” та ст. 11 Регламенту міської ради: 
 1. Скликати 19 позачергову сесію міської ради 8 скликання 24 грудня 2021 року 

о 10.00. 
 2. Винести на розгляд сесії наступні питання та затвердити доповідачів: 
 2.1. Про погодження проєкту “Мобільний планетарій”, який буде 

реалізовуватися у 2022 році в рамках угоди про співробітництво з ТОВ “НАДРА 

ЮЗІВСЬКА” та визначення його виконавця 
 Доповідач: Переволоцька Н.О. - начальник відділу територіального розвитку 

виконавчого комітету міської ради; 
 2.2. 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; 
 2.3. 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; 
 2.4. 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; 
 2.5. Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води 
 Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна - заступник міського голови; 
 2.6. Про затвердження проекту зон санітарної охорони водозабірної 

свердловини №1 розташованої в с. Нове Краматорського району 
 Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна - заступник міського голови; 
 2.7. 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 виконавчого комітету міської ради; 
 2.8. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-69 «Про 

затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської 

територіальної громади на 2021 рік» 
 Доповідач: Манцева Наталія Іванівна - начальник відділу обліку та звітності, 

головний бухгалтер виконавчого комітету міської ради; 
 2.9. 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 і торгівлі; 
 2.10. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

міської територіальної громади на 2022 рік 
 Доповідач: Андрєєва Ганна Сергіївна - начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі; 
 2.11. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-75 «Про 

бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік» 
 Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна - начальник фінансового управління; 
 2.12. Про затвердження розпоряджень міського голови 
 Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна - начальник фінансового управління; 
 2.13. Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік 
 Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна - начальник фінансового управління; 
 2.14. Про надання комунальному некомерційному підприємству “Лиманська 

центральна районна лікарня” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури по 

вулиці Незалежності, 64, м. Лиман 
 Доповідач: Діденко Артем Анатолійович — провідний спеціаліст відділу 

земельних відносин; 
 2.15. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 18.11.2021 

року №8/17-2339 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Шнипко Жанні Миколаївні для ведення особистого селянського 

господарства на території Лиманської міської ради (колишньої Кіровської селищної 

ради)” 



 Доповідач: Діденко Артем Анатолійович — провідний спеціаліст відділу 

земельних відносин; 
 2.16. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 18.11.2021 

року № 8/17-2372 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Суховій Наталії Володимирівні для ведення особистого 

селянського господарства по вулиці Центральній, с. Терни” 
 Доповідач: Діденко Артем Анатолійович — провідний спеціаліст відділу 

земельних відносин; 
 2.17. Про припинення Балабанову Олексію Володимировичу договору оренди 

землі від 28.02.2011 №07/11 
 Доповідач: Діденко Артем Анатолійович — провідний спеціаліст відділу 

земельних відносин; 
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
 
 

Міський голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


