
ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Міський голова  

        __________________П.Ф. Цимідан 

         (підпис, дата) 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 позачергового  засідання виконавчого комітету  міської ради 

 

м.Лиман        На 13.12.2019 

         Початок о 08.30 

         зала засідань 

Виконавчого комітету                    

Лиманської міської ради 

         (вул.Незалежності, 46) 

Відповідно до п 2.2.57. «Положення про виконавчий комітет Лиманської 

міської ради» на засіданні виконкому надається час: 

• на розгляд питань порядку денного (з врахуванням доповіді, 

співдоповіді, запитань, відповідей, виступів з обговорення питання, внесення 

поправок до проекту рішення, заключного слова) – не більше 30 хвилин (в разі 

необхідності тривалість розгляду питання може бути продовжена за рішенням 

виконкому); 

• для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин; 

•  для співдоповіді з питань порядку денного – до 5 хвилин; 

•  для оголошення запитань – до 1 хвилини; 

•  для відповіді на запитання – до 2 хвилин; 

 для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, 

заключного слова – до 3 хвилин. 

 

 

№ 

з/п 

Назва питання 

1 Про затвердження протоколів конкурсної комісії по придбанню житлових 

приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у 

Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович – перший заступник міського голови 

2 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади трикімнатної квартири 

за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Оборони, будинок №8а 

квартира №59 для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у 

Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області” 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович – перший заступник міського голови 

3 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади двокімнатної квартири 

за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Привокзальна, будинок №5 

квартира №14 для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у 



Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області” 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович – перший заступник міського голови 

 

4 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 

реалізації іміджевої діяльності  Лиманської міської ради на 2017-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 № 7/22-985 та затвердження в 

новій редакції»  

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович – перший заступник міського голови 

 

5 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до 

Комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення,  адаптації, 

психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників 

антитерористичної операції Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2019 рік, затвердженої рішенням Лиманської міської ради від 20.12.2018 № 7/58-

2707» 

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

6 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до 

Комплексної програми щодо медичної, соціальної підтримки громадян 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та осіб прирівняних до них, 

ветеранів війни та праці, ветеранів Афганської війни (воїнів-інтернаціоналістів), 

осіб з інвалідністю Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, 

затвердженої рішенням Лиманської міської ради від 21.03.2019 №7/62-3006» 

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

 

7 Про визначення місць для роздрібної торгівлі новорічними ялинками  

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна — начальник відділу економічного 

розвитку та торгівлі  

 

8 Про попередній розгляд та схвалення проекту рішення міської ради “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 7/58-2737 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 

2020 і 2021 роки” 

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна — начальник відділу економічного 

розвитку та торгівлі  

 

9 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про надання згоди на передачу з 

державної власності у власність Лиманської об'єднаної територіальної громади 

нерухомого майна за адресою: місто Лиман, вулиця Пушкіна, будинок 11А” 

Доповідач: Шуляченко Ірина Олексіївна – начальник юридичного відділу 

 
 

 


