
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

____16.02.2022_____                                       м. Лиман                  №___73_____ 

 

Про попередній розгляд та схвалення проєкту 
рішення міської ради “Про виконання 
Програми економічного і соціального 
розвитку Лиманської об’єднаної 
територіальної громади за 2021 рік” 

  

 
Розглянувши проєкт рішення міської ради “Про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади 
за 2021 рік”, керуючись п.1 ч.2 ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 

 
1. Схвалити та внести на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради “Про 
виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 
територіальної громади за 2021 рік”. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Авдєєнко Н. П. 
 
 
 
Міський голова                        Олександр ЖУРАВЛЬОВ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
                                                                 м. Лиман                             №                       
 

Про виконання Програми 
економічного і соціального 
розвитку Лиманської 
об’єднаної територіальної 
громади за 2021 рік 

 
Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради Андрєєвої Г.С. “Про виконання 
Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної 
громади за 2021 рік”, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого 
комітету міської ради Андрєєвої Г.С. про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2021 рік 
прийняти до відома. 
2. Заступникам міського голови за напрямками діяльності, фінансовому управлінню 
міської ради (Пилипенко), керівникам управлінь, відділів міської ради та її 
виконавчого комітету: 
2.1. вживати заходи щодо наповнення бюджету Лиманської міської територіальної 
громади, постійно здійснювати аналіз стану виконання дохідної частини бюджету; 
забезпечити освоєння бюджетних коштів в повному обсязі, включаючи субвенції з 
державного та обласного бюджетів; 
2.2. забезпечити здійснення виваженої регуляторної політики з урахуванням інтересів 
як територіальної громади, так і суб’єктів господарювання. 
3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ незалежно від форм 
власності: 
3.1. взяти до уваги підсумки виконання заходів Програми економічного і соціального 
розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2021 рік; 
3.2. посилити заходи щодо підвищення ефективності виробництва, своєчасної та 
повної оплати наданих комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, своєчасної 
виплати заробітної плати не нижче встановленого державою розміру та недопущення 



 

 

 
виникнення заборгованості з її виплати. 
4. Відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради 
(Арматова) забезпечити розміщення інформації про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади 
за 2021 рік на офіційному веб-сайті міської ради. 
 
 
 
Міський голова                        Олександр ЖУРАВЛЬОВ 

 

 


