
 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Лиманський міський голова 

____________О. В. Журавльов 

___  __________2021р. 

 

 

ПЛАН 

проведення заходів виконавчими органами  

на території Лиманської міської ради  

на квітень 2021 року  
 

Дата Час Найменування заходів Відповідальні за 

проведення 

1 2 3 4 

01.04.2021 час 

буде 

погод- 

жено 

додат- 

ково 

Засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам 

Афонін Ю. А. 

02.04.2021 09.00 

 

Засідання громадської житлової комісії  

Засідання  житлової комісії з обліку 

внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для  

тимчасового проживання внутрішньо 

переміщеним особам при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради 

Сироватська І. Л. 

04.04.2021           День геолога 

05.04.2021 16.00-

17.00 

"ПРЯМА ЛІНІЯ" з міським головою Журавльов О. В. 

06.04.2021 08.00 Апаратна нарада при міському голові Журавльов О. В. 

06.04.2021 09.00 Нарада з керівниками комунальних служб Сироватська І. Л. 

08.04.2021 час 

буде 

погод- 

жено 

додат- 

ково 

Засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам 

Афонін Ю. А. 

08.04.2021 16.00-  

17.00 

"ПРЯМА ЛІНІЯ" з заступником міського 

голови  

Сироватська І. Л. 

12.04.2021         День  працівників ракетно-космічної галузі України 

13.04.2021 08.00 Апаратна нарада при міському голові Журавльов О. В. 

13.04.2021 09.00 Нарада з керівниками комунальних служб Сироватська І. Л. 

13.04.2021 10.00 Засідання комісії з питань захисту прав 

дитини 

Журавльов О. В. 



1 2 3 4 

15.04.2021 час 

буде 

погод- 

жено 

додат- 

ково 

Засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам 

Афонін Ю. А. 

16.04.2021 10.00 Засідання комісії по наданню матеріальної 

допомоги та допомоги на поховання  

Погорелов О. В. 

17.04.2021           День пожежної охорони 

17.04.2021           День довкілля 

18.04.2021           День пам'яток історії та культури 

19.04.2021 16.00-  

17.00 

"ПРЯМА ЛІНІЯ" з заступником міського 

голови  

Афонін Ю. А. 

20.04.2021 08.00 Апаратна нарада при міському голові Журавльов О. В. 

20.04.2021 09.00 Нарада з керівниками комунальних служб 

 

Сироватська І.Л. 

21.04.2021 10.00 Засідання виконавчого комітету міської ради  Погорелов О. В. 

22.04.2021 10.00 Засідання чергової 7 сесії міської ради              

8 скликання 

Ляшко Н. В. 

22.04.2021 час 

буде 

погод- 

жено 

додат- 

ково 

Засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам 

Афонін Ю. А. 

23.04.2021 час 

буде 

погод- 

жено 

додат- 

ково 

Проведення "Дня контролю" за результатами 

розгляду звернень громадян 

Погорелов О. В. 

26.04.2021             День Чорнобильської  трагедії 

26.04.2021 16.00-  

17.00 

"ПРЯМА ЛІНІЯ" з заступником міського 

голови  

Авдєєнко Н. П. 

27.04.2021 08.00 Апаратна нарада при міському голові Журавльов О. В. 

27.04.2021 09.00 Нарада з керівниками комунальних служб Сироватська І.Л. 

28.04.2021           День охорони праці 

29.04.2021 час 

буде 

погод- 

жено 

додат- 

ково 

Засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам 

Афонін Ю. А. 

30.04.2021           День прикордонника України 



1 2 3 4 

30.04.2021 14.00 Проведення засідання комісії зі звернень 

громадян 

Погорелов О. В. 

 

ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ: 

Проведення виїзного прийому міським головою (за окремим графіком, у разі зняття 

карантинних обмежень) 

 

Засідання комісії з призначення всіх видів державних соціальних допомог в окремих 

випадках (протягом місяця за потребою) 

 

Засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної 

плати, (грошового забезпечення) пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

(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 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 матеріальної допомоги учасникам АТО 

та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, громадянам постраждалим в 

наслідок Чорнобильської катастрофи, особам, прирівняним до них, ветеранам війни 

та праці, ветеранам Афганської війни (воїнам — інтернаціоналістам), особам з 

інвалідністю, які зареєстровані на території Лиманської ОТГ (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 АТО (протягом місяця за потребою) 

 

Засідання комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (протягом місяця за 

потребою)  

 

Засідання комісії з питань безпечної життєдіяльності населення (протягом місяця за 

потребою)  

 

Засідання постійно діючої комісії з питань інвентаризації, прийому, передачі, 

визначенню непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або 

неефективності проведення відновлювального ремонту об’єктів комунальної 

власності (за потребою) 

 

Засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж 

централізованого опалення і гарячого водопостачання (за потребою) 

 

Засідання  міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки НС (за потребою) 



 

Щоденне інформування ОДА про найважливіші події в суспільно-політичному житті 

міської об'єднаної територіальної громади  
 

Розгляд листів та заяв громадян, депутатів, громадських організацій (постійно) 

 

Прийом громадян адміністраторами ЦНАПу (постійно) 

 

Приватизація державного житла (постійно, кожного понеділка, четверга) 

 

 План розроблений відділом організаційної роботи  

 

 

Начальник відділу організаційної роботи                                К.Б. Короткова 

 


