
ЛИМАНСЬКА

27.05.2020                                                                        

 Про створення Робочої 

групи з розробки та 

впровадження моделі 

управління земельними та

іншими ресурсами 

Лиманської  ОТГ 

 

 

Для виконання на території

USAID «Підтримка аграрного

спроможності об’єднаних

ресурсами та залученні інвестицій

керуючись ст.144 Конституці

42 закону України «Про місцеве

 

1. Створити Робочу групу з

іншими ресурсами Лиманської

міської ради (далі – Робоча

2. Затвердити Склад робочої

членів Робочої групи надання

прийняття даних та результатів

(Додаток 1). 

3. Затвердити Положення

управління земельними та

території Лиманської міської

4. Контроль за виконанням даного
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УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

                                                                        

м. Лиман 

земельними та 

 

    

 

території Лиманської  об’єднаної територіальної

аграрного і сільського розвитку», метою

єднаних територіальних громад  (ОТГ) в управлінні

залученні інвестицій шляхом співробітництва громади

Конституцією України, ст.12, гл.30 Земельного

Про місцеве самоврядування в Україні», 

групу з розробки та впровадження моделі управління

Лиманської ОТГ, що реалізовуватиметься на

Робоча група). 

робочої групи з розробки та забезпечити відповідно

групи надання вихідних даних, матеріалів і документації

результатів і підписання відповідних актів

Положення про Робочу групу проекту із запровадження

земельними та іншими ресурсами ОТГ, що впроваджуватиметься

міської ради (Додаток 2). 

виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

       

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                        № 310 

територіальної громади програми 

метою якої є розвиток 

в управлінні земельними 

співробітництва громади, бізнесу та влади, 

Земельного Кодексу України, ст. 

моделі управління земельними та 

на території Лиманської 

забезпечити відповідно до компетенції 

матеріалів і документації, а також 

відповідних актів приймання-передачі 

запровадження ефективного 

що впроваджуватиметься на 

собою. 

             П.Ф. Цимідан 

 



 

Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження 

міського голови 

27.05.2020 №  310_ 

Склад робочої групи 

 

Склад робочої групи з розробки та впровадження моделі управління земельними 

та іншими ресурсами Лиманської ОТГ, що впроваджуватиметься на території 

Лиманської міської ради а саме: 
 

Прізвище,  

ім'я та по-батькові 
Посада 

1.  Драч Юрій Анатолійович перший заступник міського голови, голова робочої 

групи 

2.  Фесенко Володимир 

Петрович 

заступник міського голови, заступник голови робочої 

групи 

3.  Красногрудь Наталія 
Анатоліївна  

начальник відділу земельних відносин виконавчого 

комітету міської ради, секретар робочої групи 

 Члени робочої групи: 

4.  Авдєєнко Надія Павлівна начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 

міської ради, депутат міської ради 

5.  Авдєєнко Наталія 

Олександрівна 

начальник відділу інвестиційного діяльності 

виконавчого комітету  міської ради 

6.  Безгубов Микола 

Володимирович 

староста Рубцівського старостинського округу 

7.  Безгубов Олександр 

Володимирович 

начальник відділу з питань праці виконавчого комітету 

міської ради 

8.  Богуславський Олег 

Миколайович 

староста Ярівського старостинського округу 

9.  Євтушенко Віктор 

Іванович 

депутат міської ради (за згодою) 

10.  Заболотний Василь 

Іванович 

староста Яцьківського старостинського округу 

11.  Задорожний  

Олексій  Олександрович 

в.о. начальника управління агропромислового розвитку 

міської ради 

12.  Кряжев Ігор Борисович голова  постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, 

депутат міської ради (за згодою) 

13.  Мікулін Олексій 

Іванович 

староста Зарічненського старостинського округу, 

голова ради старост та голів мікрорайонів 



14.  Мордвінов Артур 

В’ячеславович 

Начальник відділу інформаційних технологій 

виконавчого комітету міської ради 

15.  Пилипенко  

Тетяна Вікторівна 

начальник фінансового управління міської ради 

16.  Ралітний Олексій 

Миколайович 

підприємець, голова фермерського господарства 

“Кредо”(за згодою) 

17.  Рибалко Юлія 

Володимирівна 

староста Ямпільського старостинського округу 

18.  Роменська Наталія 
Володимирівна 

начальник  відділу культури і туризму міської ради 

19.  Сердюк Ірина Вікторівна в.о. начальника відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету  міської ради 

20.  Сиротенко Олександр 

Миколайович 

староста Шандриголівського старостинського округу 

21.  Сичов Анатолій 

Васильович 

староста Тернівського старостинського округу 

22.  Ткачук Лідія Іванівна голова постійної комісії з  питань  підприємницької 

діяльності та сфери послуг, управління 

промисловістю, транспортом, депутат міської ради, 

приватний підприємець (за згодою) 

23.  Філоненко Любов 

Василівна 

староста Криволуцького старостинського округу 

24.  Шпак  
Олена Геннадіївна 

начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради 

25.Шуляченко Ірина 

Олексіївна 

начальник юридичного відділу виконавчого комітету  

міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження 

міського голови 

 27.05.2020№  310 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про робочу групу проекту із запровадження ефективного управління земельними 

та іншими ресурсами ОТГ, що впроваджуватиметься на території Лиманської 
міської ради 

Для виконання на території Лиманської міської об’єднаної територіальної 

громади програми USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку», метою якої є 

розвиток спроможності об’єднаних територіальних громад  (ОТГ) в управлінні 

земельними ресурсами та залученні інвестицій шляхом співробітництва громади, 

бізнесу та влади 

  Робоча група є консультативно- дорадчим, координуючим органом, що 

створений на сприяння обласної державної адміністрації. 

Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами 

чинного законодавства, а також цим Положенням. Робоча група під час виконання 

покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 

Основними завданнями Робочої групи є: 

- Об’єднання зусиль та досвіду і залучення наявних ресурсів й засобів для 

досягнення встановлених цілей; 

- Вжиття заходів, спрямованих на підвищення прозорості управління земельними 

ресурсами в громадах, захисту прав землекористувачів та створенню умов для 

ефективного діалогу влади- громади-бізнесу; 

- Підтримка співпраці та координація зусиль із зацікавленими сторонами шляхом 

проведення регулярних зустрічей; 

- Визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що 

виникають під час реалізації проекту, підготовка пропозицій та рекомендацій 

щодо їх усунення; 

Робоча група має право: 

- Одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій необхідну для її роботи інформацію; 

- Залучати о роботи спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування (за погодженням з їх керівниками), провідних учених, експертів, 

іноземних фахівців; 

- Надсилати рекомендації щодо усунення проблемних питань, які виникатимуть 

при реалізації програми; 

- Усі виконавці програмиможуть бути членами робочої групи без права голосу. 

Діяльність робочої групи здійснюється за напрямами: 

- Збір вихідної інформації; 

- Геокодування та векторізація вихідних даних; 



- Створення геоінформаційної бази даних; 

- Опублікування отриманих даних; 

- Участь у громадських обговореннях. 

Робочу групу очолює голова, який за посадою є міською головою та який є 

головуючим засідань робочої групи. 

Робоча група здійснює діяльність у формі засідань, які проводяться за необхідності, 

але не рідше одного разу на три місяці. Про дату проведення засідання та порядок та 

порядок денний повідомляється членам робочої групи не пізніше ніж за п’ять робочих 

днів до такої дати. Порядок денний, місце  проведення і час початку засідань робочої 

групи визначається головою робочої групи. Члени робочої групи для участі у засіданні 

можуть делегувати представників. Листи про призначення представників мають бути 

надіслані голові або секретарю робочої групи до початку засідання та оголошуються на 

засідання робочої групи. Засідання вважається легітимним за умови участі простої 

більшості членів Робочої групи, які присутні особисто, через електронні засоби зв’язку 

або через призначених представників. 

 Рішення приймається, як правило консенсусом. За необхідності, рішення можуть 

прийматися голосуванням, простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення робочої групи мають 

рекомендаційний характер. 

Результати засідань оформлюються протоколами які підписуються головуючим 

на засіданні робочої групи та секретарем робочої групи. Роботу з оформлення 

протоколів засідань робочої групи та їх підписання забезпечує секретар робочої групи. 

Протокол та матеріали розсилаються всім членам робочої групи у тижневий строк з дня 

проведення засідання. 

Протоколи засідань зберігаються у міській раді. Копії протоколів та рішення 

Робочої групи є відкритими для громадськості, і є доступними, зокрема, на офіційній 

веб- сторінці міської ради. 

 

Положення про робочу групу проекту із запровадження ефективного управління 

земельними та іншими ресурсами ОТГ, що впроваджуватиметься на території 

Лиманської міської ради розроблене відділом земельних відносин виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

Начальник відділу земельних відносин  

виконавчого комітету міської ради                                                                Н.А. Красногрудь 
 

 

Заступник міського голови                                                                              Ю.М. Гамаюнова 

 

 

 

 


