
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Лиманський міський голова 

____________П.Ф. Цимідан 

_____  ________2017 р. 

ПЛАН 

проведення заходів виконавчими органами  

на території Лиманської міської ради  

                                                            на серпень  2018 року  

Дата Час Найменування заходів Відповідальні за 
проведення 

1 2 3 4 

02.08.2018 Час 

буде 

пого 

джено 

додат 

ково  

Засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

Гамаюнова Ю.М. 

05.08.2018  ДЕНЬ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

06.08.2018 8.00 

9.00 

10.00

- 

12.00 

Нарада з заступниками міського голови 

Нарада з керівниками силових структур 

Проведення особистого прийому громадян 

міським головою 

 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф. 
 

 

06.08.2018 16.00 

17.00 

“ПРЯМА  ЛІНІЯ” з міським головою Цимідан П.Ф. 
 

08.08.2018  ДЕНЬ ВІЙСЬК ЗВ’ЯЗКУ  

09.08.2018 Час 

буде 

пого 

джено 

додат 

ково 

Засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

Гамаюнова Ю.М. 

09.08.2018 10.00 

- 

12.00 

Проведення особистого прийому громадян 

заступником міського голови 

Гамаюнова Ю.М. 

10.08.2018 10.00 Засідання комісії з питань захисту прав 

дитини 

Голєв С.І. 

10.08.2018 14.00 Засідання комісії по наданню матеріальної 

допомоги та допомоги на поховання 

Парфьонова Н.О.- 

заступник голови 

комісії 

11.08.2018 16.00 День села Крива Лука (Криволуцький 

старостинський округ) будинок культури с. 

Крива Лука 

Гамаюнова Ю.М. 

11.08.2018 18.00 День селища Ямпіль (Ямпільський 

старостинський округ) центр селища 

Гамаюнова Ю.М. 



1 2 3 4 

12.08.2018  ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

12.08.2018  ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА  

13.08.2018 8.00 

9.00 

10.00

- 

12.00 

Нарада з заступниками міського голови 

Нарада з керівниками силових структур 

Проведення особистого прийому громадян 

міським головою 

 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф. 
 

 

13.08.2018 10.00

-

12.00 

Проведення особистого прийому громадян 

заступником міського голови   

Муравльова О.М. 

13.08.2018 16.00

-

17.00 

“ПРЯМА ЛІНІЯ” з заступником міського 

голови 

Гамаюнова Ю.М. 

14.08.2018 08.00 

 

 

09.00 

09.00 

09.00 

Апаратна нарада відповідальних 

працівників виконавчих органів міської 

ради 

Нарада з керівниками служб АПК 

Нарада з керівниками комунальних служб 

Нарада з керівниками соціальної сфери 

Цимідан П.Ф. 

 

 

Фесенко В.П. 

Муравльова О.М. 

Гамаюнова Ю.М. 

 

14.08.2018 
 

 

 10.00 

 11.00 

 

Засідання громадської житлової комісії 

Засідання оцінної комісії з визначення 

вартості майна та розподілу соціального 

житла громадян, які бажають стати на 

соціальний квартирний облік, перебувають 

на такому обліку та користуються 

соціальним житлом 

 

Муравльова О.М. 

Муравльова О.М. 

15.08.2018  ДЕНЬ АРХЕОЛОГА  

15.08.2018 10.00 Засідання виконавчого комітету міської 

ради  

Цимідан П.Ф. 

16.08.2018 Час 

буде 

пого 

джено 

додат 

ково 

Засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

 

Гамаюнова Ю.М. 

16.08.2018 10.00 Засідання LІII чергової сесії міської ради 7 

скликання  

Цимідан П.Ф. 

16.08.2018 16.00

-

17.00 

ПРЯМА ЛІНІЯ” з заступником міського 

голови 

 

 

 

Муравльова О.М. 



1 2 3 4 

17.08.2018 13.00 Проведення виїзного прийому заступником 

міського голови 

- с. Рубці Рубцівський старостинський 

округ 

Муравльова О.М. 

17.08.2018 14.00 Проведення виїзного прийому заступником 

міського голови 

- с. Яцьке Яцьківский старостинський округ 

(спільний прийом з представниками 

житлово-комунального господарства) 

Муравльова О.М. 

18.08.2018  

 

 

 

14.00 

16.00 

“День меду” та День селища Дробишеве 

(Дробишевський старостинський округ) 

площа біля будинку культури 

“Відродження” 

Ярмарок 

Концертно-розважальна програма 

Гамаюнова Ю.М. 

18.08.2018 18.00 День с. Озерне (Криволуцький 

старостинський округ) бібліотека села 

Озерне 

Гамаюнова Ю.М. 

19.08.2018  ДЕНЬ ПАСІЧНИКА  

20.08.2018 8.00 

9.00 

10.00

- 

12.00 

Нарада з заступниками міського голови 

Нарада з керівниками силових структур 

Проведення особистого прийому громадян 

міським головою 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф. 

20.08.2018 16.00

- 

17.00 

«ПРЯМА ЛІНІЯ» з першим заступником 

міського голови 

Драч Ю.А. 

21.08.2018 09.00 Нарада з керівниками комунальних служб Муравльова О.М. 

21.08.2018 10.00

- 

12.00 

Проведення особистого прийому громадян 

першим заступником міського голови   

Драч Ю.А. 

22.08.2018 10.00

- 

12.00 

Проведення особистого прийому громадян 

заступником міського голови  

Фесенко В.П. 

(проводитиме 

Муравльова О.М. 

згідно порядку 

взаємозаміни між 

заступниками 

міського голови) 

23.08.2018  ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА 

УКРАЇНИ 

 

23.08.2018 09.00 Урочистий підйом Державного Прапору 

України біля будівлі виконавчого комітету 

міської ради 

 

Гамаюнова Ю.М. 



1 2 3 4 

23.08.2018 09.15 Концерт до Дня Незалежності «Ми вдячні 

Богові та долі за гарне свято-свято долі» 

площа біля ЦКД ім.Горького 

Гамаюнова Ю.М. 

23.08.2018 Час 

буде 

пого 

джено 

додат 

ково 

Засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

 

Гамаюнова Ю.М. 

23.08.2018 13.00 Виїзний прийом заступником міського 

голови 

- смт. Зарічне Зарічненський 

стростинський округ (спільний 

прийом з начальником відділу 

земельних відносин Красногрудь Н.А. 

та начальником поліції) 

Фесенко В.П. 

(проводитиме 

Муравльова О.М. 

згідно порядку 

взаємозаміни між 

заступниками 

міського голови): 

23.08.2018 14.00 Виїзний прийом заступником міського 

голови. 

- с. Терни Тернівський  

старостинський округ  

Фесенко В.П. 

(проводитиме 

Муравльова О.М. 

згідно порядку 

взаємозаміни між 

заступниками 

міського голови): 

24.08.2018  ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ  

24.08.2018 17.00 Свято до Дня  Незалежності України: 

святково-розважальна програма «Живи для 

краси…», м-н Південний Ломоносовське 

озеро 

Гамаюнова Ю.М. 

25.08.2018  ДЕНЬ АВІАЦІЇ   

25.08.2018 16.30 День села Рідкодуб (Рідкодубівський 

старостинський округ) центр села 

Гамаюнова Ю.М. 

25.08.2018 18.00 День села Шандриголове 

(Шандриголівський старостинський округ) 

центр села 

Гамаюнова Ю.М. 

26.08.2018  ДЕНЬ ШАХТАРЯ  

27.08.2018 8.00 

9.00 

10.00

- 

12.00 

Нарада з заступниками міського голови 

Нарада з керівниками силових структур 

Проведення особистого прийому громадян 

міським головою 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф. 

Цимідан П.Ф 

27.08.2018 09.00 Проведення виїзного прийому заступником 

міського голови 

- с. Ярова Ярівський  старостинський округ 

Гамаюнова Ю.М. 



1 2 3 4 

27.08.2018 13.00 Проведення виїзного прийому заступником 

міського голови 

-с. Новоселівка Новоселівський 

старостинський округ (спільний прийом з 

начальником управління соціального 

захисту населення Мальченко Г. В.) 

Гамаюнова Ю.М. 

27.08.2018 16.00 

- 

17.00 

«ПРЯМА ЛІНІЯ» з заступником міського 

голови 

Фесенко В.П. 

(пряму лінію 

проводитиме 

Муравльова О.М. 

згідно порядку 

взаємозаміни між 

заступниками 

міського голови). 

28.08.2018 08.00 

 

 

09.00 

09.00 

Апаратна нарада відповідальних 

працівників виконавчих органів міської 

ради 

Нарада з керівниками служб АПК 

Нарада з керівниками соціальної сфери  

Цимідан П.Ф. 

 

 

Фесенко В.П. 

Гамаюнова Ю.М. 

28.08.2018 09.00 

 

10.00 

Нарада з керівниками комунальних служб 

Засідання групи по контролю за 

підготовкою житлово-комунального 

господарства та об’єктів соціальної сфери 

до роботи в зимовий період 2018-2019 років 

Муравльова О.М. 

 

Муравльова О.М. 

29.08.2018  

09.00 

Проведення виїзного прийому першим 

заступником міського голови  

- смт. Дробишеве Дробишевський   

старостинський округ (спільний 

прийом з представниками житлово-

комунального господарства) 

Драч Ю.А. 

29.08.2018 11.00 Проведення виїзного прийому першим 

заступником міського голови . 

- с. Рідкодуб Рідкодубський старостинський 

округ 

Драч Ю.А. 

30.08.2018 Час 

буде 

пого 

джено 

додат 

ково 

Засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

Гамаюнова Ю.М. 

31.08.2018 14.00 Засідання комісії зі звернень громадян Малий Р.О. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ: 

Засідання комісії з призначення всіх видів державних соціальних допомог в окремих 

випадках ( протягом місяця за потребою) 

Засідання комісії з питань соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, 

членів сімей загиблих учасників АТО, мобілізованих та демобілізованих 

військовослужбовців ( протягом місяця за потребою) 

Засідання комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги 

постраждалим особам, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України 

або району проведення антитерористичної операції ( протягом місяця за потребою) 

Засідання комісії з питань надання пільг окремим категоріям громадян за фактичним 

місцем проживання ( протягом місяця за потребою) 

Засідання комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення 

податкових та інших надходжень, страхових внесків до пенсійного фонду та 

запобігання неплатоспроможності  ( протягом місяця за потребою) 

Засідання комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги учасниккам АТО 

та сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО , які зареєстровані на території 

Лиманської ОТГ ( протягом місяця за потребою) 

Засідання комісії з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення ( протягом місяця за потребою) 

Засідання комісії у справах альтернативної невійськової служби ( за додатковим 

графіком) 

Щоденне інформування ОДА про найважливіші події в суспільно-політичному житті  

міської об'єднаної територіальної громади 

Засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради (згідно 

надходження протоколів) 

Проведення виїзного прийому міським головою (за окремим графіком). 

Розгляд листів та заяв громадян (постійно) 

Прийом громадян адміністраторами ЦНАПу (постійно) 

Приватизація державного житла (постійно) 

 

 

План розроблений організаційним відділом виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

Начальник організаційного 

відділу виконавчого комітету міської ради                                   К.Б. Короткова 
                                                                                                 


