
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

17.06.2021                                                                                          № 8/10-1353 

м. Лиман 

 

Про план роботи міської ради на 

ІІ півріччя 2021 року 

 

 

 

Згідно п.7, ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

ВИ Р ІШИЛА :  

1. Затвердити план роботи Лиманської міської ради на ІІ півріччя 2021 року 

(додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Ляшко Н.В., постійні комісії міської ради. 

 

 

 

 

 

Міський голова         О.В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення Лиманської 

міської ради 

від ___________ № ____ 

ПЛАН 
роботи міської ради на ІІ півріччя 2021 року 

№ 

з/
п 

Назва питання Дата 

проведення 

Відповідальні 

1 2 3 4 

Питання винесені на розгляд пленарних засідань міської ради 

1 Звіт про виконання «Програми 

економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2021 рік» за І півріччя 2021 

року 

серпень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

 

2 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» 

щомісяця Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

 

3 Про затвердження Програми 

соціального та економічного розвитку  

Лиманської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

грудень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

 

1 2 3 4 



4 Про внесення змін до рішення міської 

ради від 24.12.2020 №8/3-75 «Про 

бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2021 рік» 

щомісяця 

Пилипенко Т.В. - начальник 

фінансового управління 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

 

5 Про виконання бюджету Лиманської 

міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року 

серпень 

Пилипенко Т.В. - начальник 

фінансового управління 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

 

6 Про виконання бюджету Лиманської 

міської територіальної громади 

за 9 місяців 2021 року 

листопад 

Пилипенко Т.В. - начальник 

фінансового управління 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

 

 

7 Про бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

грудень 

Пилипенко Т.В. - начальник 

фінансового управління 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 



8 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 

щомісяця 

Сироватська І.Л. - заступник 

міського голови 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

Токарчик О.І.- голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

 

9 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 

щомісяця 

Сироватська І.Л. - заступник 

міського голови 

Вінничук Л. В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

Токарчик О.І.- голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

 

10 Про затвердження Програми 

реформування, розвитку житлово-

комунального господарства та 

благоустрою території Лиманської 

міської територіальної громади на 2022 

рік 

грудень 

Сироватська І.Л. - заступник 

міського голови 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

Токарчик О.І.- голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

1 2 3 4 

11 Про затвердження Програми 

утримання об'єктів та елементів 

благоустрою Лиманської міської 

територіальної громади, Заходів та 

грудень 

Сироватська І.Л. - заступник 

міського голови 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 



Порядку їх фінансування на 2022 рік з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

Токарчик О.І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

 

12 Про надання дозволів на виготовлення 

правовстановлюючих документів на 

земельні ділянки 

протягом ІІ 

півріччя 

Красногрудь Н.А. - 

начальник відділу земельних 

відносин 

Стороженко В.І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, 

будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

 

13 Про надання дозволів на зміну 

цільового призначення земельної 

ділянки 

протягом ІІ 

півріччя 

Красногрудь Н.А. - 

начальник відділу земельних 

відносин 

Стороженко В.І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, 

будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

 

14 Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової 

оцінки 

протягом ІІ 

півріччя 

Красногрудь Н.А. - 

начальник відділу земельних 

відносин 

Стороженко В.І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, 

будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

 

 

15 Про розгляд та затвердження Програм 

міської ради 

 

протягом ІІ 

півріччя 

постійні комісії міської ради 

16 Про хід виконання Програм міської 

ради 

 

 

протягом ІІ 

півріччя 

постійні комісії міської ради 

1 2 3 4 

17 Про план роботи міської ради на І 

півріччя 2022 року грудень 

Ляшко Н.В. - секретар 

міської ради 

 

18 Про затвердження розпоряджень за Пилипенко Т.В. - начальник 



міського голови 

 

необхідністю фінансового управління 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

 

19 Про затвердження рішень виконавчого 

комітету міської ради 

 

за 

необхідністю 

Пилипенко Т.В. - начальник 

фінансового управління 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

 

 

Комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики 

1 Звіт про виконання «Програми 

економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2021 рік» за І півріччя 2021 

року 

серпень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі 

Вінничук В.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

 

2 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» 

щомісяця Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі 

Вінничук В.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

1 2 3 4 

3 Про затвердження Програми 

соціального та економічного розвитку  

Лиманської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

грудень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі 

Вінничук В.В. – голова 



постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

4 Про внесення змін до рішення міської 

ради від 24.12.2020 №8/3-75 «Про 

бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2021 рік» 

щомісяця 

Пилипенко Т.В. - начальник 

фінансового управління 

Вінничук В.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

5 Про виконання бюджету Лиманської 

міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року 

серпень 

Пилипенко Т.В. - начальник 

фінансового управління 

Вінничук В.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

6 Про виконання бюджету Лиманської 

міської територіальної громади 

за 9 місяців 2021 року 

листопад 

Пилипенко Т.В. - начальник 

фінансового управління 

Вінничук В.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

7 Про бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

грудень 

Пилипенко Т.В. - начальник 

фінансового управління 

Вінничук В.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

1 2 3 4 

8 Про внесення змін до Програми 

утримання об'єктів та елементів 

благоустрою Лиманської міської 

територіальної громади, Заходів та 

щомісяця 

Сироватська І.Л. - заступник 

міського голови 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 



Порядку їх фінансування на 2021 рік, 

затвердженої рішенням міської ради 

від 18.02.2021 №8/5-643 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

Токарчик О. І.- голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

 

 

9 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 

щомісяця 

Сироватська І.Л. - заступник 

міського голови 

Вінничук В.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

Токарчик О. І.- голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

 

 

10 Про затвердження Програми 

реформування, розвитку житлово-

комунального господарства та 

благоустрою території Лиманської 

міської територіальної громади на 2022 

рік 

грудень 

Сироватська І.Л. - заступник 

міського голови 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

Токарчик О. І.- голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

 

 

1 2 3 4 

11 Про затвердження Програми 

утримання об'єктів та елементів 

благоустрою Лиманської міської 

територіальної громади, Заходів та 

грудень 

Сироватська І.Л. - заступник 

міського голови 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 



Порядку їх фінансування на 2022 рік з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

Токарчик О. І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

 

12 Про затвердження розпоряджень 

міського голови 

 

за 

необхідністю 

Пилипенко Т.В. - начальник 

фінансового управління 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

 

13 Про затвердження рішень виконавчого 

комітету міської ради 

 

за 

необхідністю 

Пилипенко Т.В. - начальник 

фінансового управління 

Вінничук Л.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

 

14 Про план роботи міської ради на І 

півріччя 2022 року 

грудень 

 

 

Ляшко Н.В. - секретар 

міської ради 

15 Поточні питання 

протягом ІІ 

півріччя 

Вінничук В.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики 

 

 

1 2 3 4 

16 Розгляд регуляторних актів 

протягом ІІ 

півріччя 

Вінничук В.В. – голова 

постійної комісії міської ради 

з питань планування, 

фінансів, бюджету, 



соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної 

політики  

 

Комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, 

справах молоді та соціального захисту населення 

1 Звіт про виконання «Програми 

економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2021 рік» за І півріччя 2021 

року 

серпень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі  

Ребров А.В. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

фізкультури та спорту, 

справах молоді та 

соціального захисту 

населення 

 

2 Про затвердження Програми 

соціального та економічного розвитку  

Лиманської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

грудень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі  

Ребров А.В. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

фізкультури та спорту, 

справах молоді та 

соціального захисту 

населення 

 

 

 

 

 

3 Про бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

грудень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі  

Ребров А.В. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

фізкультури та спорту, 

справах молоді та 

соціального захисту 

населення 

 

1 2 3 4 

4 Про план роботи міської ради на І 

півріччя 2022 року 

грудень Ляшко Н.В. - секретар 

міської ради 

 

5 Про розгляд та затвердження Програм щомісяця Ребров А.В. – голова 



міської ради постійної комісії міської ради 

з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

фізкультури та спорту, 

справах молоді та 

соціального захисту 

населення 

 

6 Про хід виконання Програм міської 

ради 

за 

необхідності 

Ребров А.В. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

фізкультури та спорту, 

справах молоді та 

соціального захисту 

населення  

 

7 Поточні питання 

протягом ІІ 

півріччя 

Ребров А.В. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

фізкультури та спорту, 

справах молоді та 

соціального захисту 

населення 

 

Комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи 

1 Звіт про виконання «Програми 

економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2021 рік» за І півріччя 2021 

року 

серпень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі  

Стороженко В.І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, 

будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

 

2 Про затвердження Програми 

соціального та економічного розвитку  

Лиманської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

грудень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі  

Стороженко В.І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, 

будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

 

 

1 2 3 4 

3 Про бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

грудень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі  

Стороженко В.І. - голова 



постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, 

будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

 

4 Про план роботи міської ради на І 

півріччя 2022 року 

грудень Ляшко Н.В. - секретар 

міської ради 

5 Розгляд питань які регулюють земельні 

відносини 

щомісяця Красногрудь Н.А. - 

начальник відділу земельних 

відносин 

Стороженко В.І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, 

будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

 

6 Про надання дозволів на виготовлення 

правовстановлюючих документів на 

земельні ділянки 

протягом ІІ 

півріччя 

Красногрудь Н.А. - 

начальник відділу земельних 

відносин 

Стороженко В.І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, 

будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

7 Про надання дозволів на зміну 

цільового призначення земельної 

ділянки 

протягом ІІ 

півріччя 

Красногрудь Н.А. - 

начальник відділу земельних 

відносин 

Стороженко В.І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, 

будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

8 Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової 

оцінки 

протягом ІІ 

півріччя 

Красногрудь Н.А. - 

начальник відділу земельних 

відносин 

Стороженко В.І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, 

будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

9 Про розгляд та затвердження Програм 

міської ради 

грудень 

Стороженко В.І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, 

будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

 

 

1 2 3 4 

10 Про хід виконання Програм міської 

ради за 

необхідності 

Стороженко В.І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, 

будівництва, земельних 



відносин та охорони природи 

Комісія з питань житлово-комунального господарства та  

комунальної власності 
1 Звіт про виконання «Програми 

економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2021 рік» за І півріччя 2021 

року 

серпень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі 

Токарчик О.І.- голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

2 Про затвердження Програми 

соціального та економічного розвитку  

Лиманської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

грудень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі 

Токарчик О.І.- голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

3 Про бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

грудень 

Пилипенко Т.В. - начальник 

фінансового управління 

Токарчик О.І.- голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

4 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 

щомісяця 

Сироватська І.Л. - заступник 

міського голови 

Токарчик О.І.- голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

5 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 

щомісяця 

Сироватська І.Л. - заступник 

міського голови 

Токарчик О.І.- голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

6 Про затвердження Програми 

реформування, розвитку житлово-

комунального господарства та 

благоустрою території Лиманської 

міської територіальної громади на 2022 

рік 

грудень 

Сироватська І.Л. - заступник 

міського голови 

Токарчик О.І.- голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

1 2 3 4 

7 Про затвердження Програми 

утримання об'єктів та елементів 

благоустрою Лиманської міської 

територіальної громади, Заходів та 

грудень 

Сироватська І.Л. - заступник 

міського голови 

Токарчик О.І. - голова 

постійної комісії міської ради 



Порядку їх фінансування на 2022 рік з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

 

8 Про підготовку об’єктів  житлово - 

комунального господарства до роботи в 

осінньо - зимовий період 2021 — 2022 

років  
вересень 

Сироватська І.Л. - заступник 

міського голови 

Токарчик О.І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

 

9 Поточні питання 

протягом ІІ 

півріччя 

Токарчик О.І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

 

10 Про розгляд та затвердження Програм 

міської ради  

грудень 

Токарчик О.І. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань житлово-

комунального господарства 

та комунальної власності 

 

Комісія з питань підприємницької діяльності та сфери послуг, управління 

промисловістю, транспортом 

1 Звіт про виконання «Програми 

економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2021 рік» за І півріччя 2021 

року 

серпень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі 

Перебийніс А.Л. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань підприємницької 

діяльності та сфери послуг, 

управління промисловістю, 

транспортом 

 

2 Про затвердження Програми 

соціального та економічного розвитку  

Лиманської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

грудень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі 

Перебийніс А.Л. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань підприємницької 

діяльності та сфери послуг, 

управління промисловістю, 

транспортом 

 

 

1 2 3 4 

3 Про бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2022 рік 
грудень 

Пилипенко Т.В. - начальник 

фінансового управління 

Перебийніс А.Л. - голова 

постійної комісії міської ради 



з питань підприємницької 

діяльності та сфери послуг, 

управління промисловістю, 

транспортом 

 

4 Про план роботи міської ради на І 

півріччя 2022 року 

грудень Ляшко Н.В. - секретар 

міської ради 

 

5 Про розгляд та затвердження Програм 

міської ради 

щомісяця Перебийніс А.Л. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань підприємницької 

діяльності та сфери послуг, 

управління промисловістю, 

транспортом 

 

6 Про хід виконання Програм міської 

ради 

за 

необхідності 

Перебийніс А.Л. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань підприємницької 

діяльності та сфери послуг, 

управління промисловістю, 

транспортом 

 

Комісія з питань прав людини, депутатської діяльності, етики, законності, свободи 

слова та інформації 
1 Звіт про виконання «Програми 

економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2021 рік» за І півріччя 2021 

року 

серпень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі 

Кабацький О.П. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань прав людини, 

депутатської діяльності, 

етики, законності, свободи 

слова та інформації 

 

2 Про затвердження Програми 

соціального та економічного розвитку  

Лиманської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

грудень Андрєєва Г.С. - начальник 

відділу економічного 

розвитку і торгівлі 

Кабацький О.П. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань прав людини, 

депутатської діяльності, 

етики, законності, свободи 

слова та інформації 

 

 

 

 

1 2 3 4 

3 Про бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2022 рік 
грудень 

Пилипенко Т.В. - начальник 

фінансового управління 

Кабацький О.П. - голова 

постійної комісії міської ради 



з питань прав людини, 

депутатської діяльності, 

етики, законності, свободи 

слова та інформації 

4 Про план роботи міської ради на І 

півріччя 2022 року 

грудень Ляшко Н.В. - секретар 

міської ради 

5 Поточні питання 

постійно 

Кабацький О.П. - голова 

постійної комісії міської ради 

з питань прав людини, 

депутатської діяльності, 

етики, законності, свободи 

слова та інформації 

Здійснення депутатської діяльності 

1 Прийом громадян постійно 

(після зняття 

карантинних 

обмежень) 

Міський голова, секретар 

міської ради, депутати 

міської ради 

2 Взаємодія з народними депутатами 

України з обговорення проблем 

соціально-економічного розвитку 

Лиманської міської територіальної 

громади, формування бюджету 

постійно Міський голова, секретар 

міської ради, депутати 

міської ради, голови 

постійних комісій 

3 Участь в масових заходах, що 

проводяться органами місцевого 

самоврядування на території ТГ 

протягом ІІ 

півріччя 

Депутати міської ради 

Забезпечення діяльності міської ради та її органів 

Організаційне забезпечення 

1 Підготовка сесій міської ради, засідань 

постійних комісій 

протягом ІІ 

півріччя 

Ляшко Н.В. - секретар 

міської ради 

2 Здійснення контролю за ходом 

виконання рішень міської ради  

протягом  

півріччя 

Голови постійних комісій  

3 Надання допомоги депутатам міської 

ради щодо розгляду звернень громадян 

та оформлення відповідей які надійшли 

до постійних комісій  

протягом ІІ 

півріччя 

Працівники юридичного 

відділу та відділу 

організаційної роботи  

4 Надання методичної допомоги головам 

постійних комісій з питань організації 

роботи комісій  

протягом ІІ 

півріччя 

Працівники юридичного 

відділу та відділу 

організаційної роботи 

5 Проведення депутатського дня за 

необхідністю 

Ляшко Н.В. - секретар 

міської ради 

План розроблений відділом організаційної роботи виконавчого комітету міської ради 

 

Начальник відділу організаційної роботи 

виконавчого комітету міської ради      К.Б. Короткова 

 

Секретар міської ради        Н.В.Ляшко 

 


