
ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Міський голова  

        __________________П.Ф. Цимідан 

         (підпис, дата) 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 чергового  засідання виконавчого комітету  міської ради 

 

м.Лиман        На 18.09.2019 

         Початок о 10.00 

         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 вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

2 Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету міської ради від 

20.03.2013 р. № 65 «Про  утворення комісії  у справах альтернативної 

(невійськової) служби»  

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

3 Про затвердження рішень комісії з питань прийняття рішення про 

відшкодування  вартості путівки на оздоровлення та відпочинку дітей  

Лиманської  об’єднаної територіальної громади у 2019 році 

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

4 Про виплату одноразової грошової допомоги для оформлення паспорту  

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення 



5 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 

від 21.03.2018 року № 73 «Про утворення комісії з призначення всіх видів 

соціальної допомоги в окремих випадках» 

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

6 Про виплату матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, 

ветеранам війни та праці, ветеранам Афганської війни (воїнам-

інтернаціоналістам), які зареєстровані на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади 

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

7 Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на ІV квартал 

2019 року 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 

від 20.02.2019 №42 “Про проведення чергових призовів громадян України на 

строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових 

формувань у 2019 році” 

Доповідач: Ільєнко Вадим Олександрович — військовий комісар Слов'янського 

об'єднаного міського військового комісаріату  

9 Про утворення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі, та затвердження Положення про неї 

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

10 Про затвердження Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, 

їх перебування  на такому обліку, зняття з нього та надання  соціального 

житлового фонду для осіб,  які потребують соціального захисту 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

11  Про затвердження положення  про придбання житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській 

об'єднаній територіальній громаді Донецької області 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

12 Про затвердження   складу громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради та положення про неї 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

13 Про внесення змін до складу комісії з розгляду міні-проектів, спрямованих на 

вирішення проблем з поточного ремонту під’їздів житлового фонду, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від  20.02.2019 № 52 

“Про затвердження Положення про порядок проведення Конкурсу міні-проектів, 

спрямованих на вирішення проблем з поточного ремонту під’їздів житлового 

фонду” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

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

реформування, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 



15 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.04.2019 №201 «Про 

затвердження Порядку відшкодування витрат на утримання об’єктів 

благоустрою на території Лиманської ОТГ» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

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

міської ради від 21.03.2019 №7/62-2998 “Про затвердження переліку проектів, 

що плануються до реалізації за рахунок інфраструктурної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

Лиманської об’єднаної територіальної громади”» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

17 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

20.09.2017 №312 “Про затвердження складу постійно діючої комісії по 

інвентаризації, прийому, передачі, визначенню непридатності матеріальних 

цінностей і встановленню неможливості або неефективності проведення 

відновлювального ремонту об’єктів комунальної власності”” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

18 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

19.10.2016 №342 “Про затвердження Положення про конкурсну комісію щодо 

призначення управителів з управління багатоквартирними будинками та складу 

конкурсної комісії” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

19 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.01.2017 №8 “Про 

затвердження постійно діючої комісії з розгляду питань пов'язаних з 

відключенням окремих приміщень житлових будинків від мереж 

централізованого опалення та гарячого водопостачання” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

20 Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.04.2019 

№ 167  Про підсумки осінньо-зимового періоду 2018-2019 р.р. та заходи 

щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до 

роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

21 Про включення квартири до числа службових житлових приміщень для 

розміщення працівників Лиманського ВП Слов'янського ВП ГУНП в 

Донецькій області 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

22 Про затвердження розпоряджень міського голови 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна —  начальник відділу обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради 

23 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

24 Про видалення дерев на території Лиманської об'єднаної територіальної 

громади 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 



25 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 

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

міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської об`єднаної 

територіальної громади на 2019 рік» 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна - начальник фінансового управління 

міської ради 

27 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Парфьонова Наталія Олексіївна — директор територіального 

центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) м. Лиман 

28 Про виведення з прийомної сім’ї неповнолітньої ####, ### року народження 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей  

29 Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній ###, ### року 

народження 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей  

30 Про дозвіл на надання амбулаторної психіатричної допомоги ###, ### року 

народження 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей  

31 Про надання неповнолітній  ####, ### року народження,  статусу дитини-

сироти  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей  

32 Про прийняття рішення щодо  участі  у вихованні малолітньої ###, ### року 

народження, її батька – ###, ### року народження  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей  

33 Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання неповнолітньої 

###, ### року народження   

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей  

34 Про надання дозволу ### на укладення правочину щодо продажу 7/8 частин 

частин житлового будинку та 7/8 частин земельної ділянки від імені її 

малолітньої доньки – ###, ### року народження. 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей  

35 Про надання дозволу ### та ### на укладення правочину щодо прийняття в дар 

житлового будинку та земельних ділянок на ім’я їх  малолітнього сина – ###, 

### року народження. 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 



справах дітей  

36 Про надання дозволу ###, ### року народження, на укладення правочину щодо 

продажу 1/2 частини легкового автомобіля. 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей  

37 Про влаштування неповнолітньої ###, ### року народження до державного 

навчального закладу на повне державне утримання  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей  

 


