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ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергового засідання виконавчого комітету міської ради

м.Лиман На 10.00 16.06.2021
 

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  схвалення  проєкту  рішення  міської  ради  «Про  затвердження  Стратегії

розвитку  системи   соціального  захисту  населення  Лиманської  міської

територіальної громади на 2021-2026 роки» 

Доповідач:  Яцюк  Олена  Олексіївна  —  заступник  начальника  управління

соціального захисту населення
2 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання

Доповідач:  Погорелов  Олександр  Володимирович  —  керуючий  справами

виконавчого комітету міської ради
3 Про нагородження Почесною грамотою міської ради

Доповідач:  Погорелов  Олександр  Володимирович  —  керуючий  справами

виконавчого комітету міської ради
4 Про  Раду  старост  старостинських  округів  Лиманської  ТГ  та  голів  комітетів

мікрорайонів м. Лиман 

Доповідач:  Погорелов  Олександр  Володимирович  —  керуючий  справами

виконавчого комітету міської ради
5 Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на ІІI квартал

2021 року 

Доповідач:  Погорелов  Олександр  Володимирович  —  керуючий  справами

виконавчого комітету міської ради
6 Про  затвердження  звіту  про  виконання  фінансового  плану  комунального



підприємства «Лиманська СЄЗ» за І квартал 2021 року 

Доповідач: Мацегова Валерій Анатолійович — директор КП “Лиманська СЕЗ”
7 Про  затвердження  звіту  про  виконання  фінансового  плану  комунального

підприємства «Лиманський «Зеленбуд»» за І квартал 2021 року 

Доповідач:  Пасічник  Євген  Олександрович  —  директор  КП  “Лиманський

“Зеленбуд”
8 Про  внесення  змін  до  складу  адміністративної  комісії  при  виконавчому

комітеті  міської  ради  затвердженої  рішенням  виконавчого  комітету

Лиманської  міської  ради  від  27.01.2021  року  №  6   “Про  утворення

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради та

затвердження її складу”

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови
9 Про встановлення тарифів на перевезення  пасажирів  і  багажу автомобільним

транспортом на міському маршруті   

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови
10 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми

реформування,  розвитку  житлово-комунального  господарства  та  благоустрою

території Лиманської ОТГ на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від

24.12.2020 №8/3-35»

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови
11 Про  схвалення  проєкту  рішення  міської  ради  «Про  внесення  змін  до

Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської

міської територіальної громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 2021

рік, затвердженої рішенням міської ради від 18.02.2021 №8/5-643» 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови
12 Про затвердження протоколів засідань конкурсної комісії по відбору суб'єктів

оціночної  діяльності  для  проведення  оцінки  вартості  майна  об'єктів

комунальної власності, що підлягають приватизації, відчуженню та оренди.

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови
13 Про затвердження  звіту  про  оцінку  нерухомого  майна  комунальної  власності

Лиманської міської територіальної громади

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови
14 Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної громади 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови
15 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови
16 Про  надання  згоди  на  закриття  зупинного  пункту  10  км  на  території

Лиманської міської територіальної громади 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови
17 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.02.2021

№75  “Про  затвердження  Переліку  доріг  комунальної  власності  Лиманської

об’єднаної територіальної  громади,  що потребують поточного та капітального

ремонту у 2021 р.” 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови
18 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2021

№  155   “Про  підсумки  роботи  підприємств  житлово-комунального

господарства  в  осінньо-зимовий  період  2020-2021  р.р.  та  заходи  щодо

підготовки  підприємств  житлово-комунального  господарства  до  роботи  в



осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.” 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови
19 Про розірвання договору оренди комунального майна 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови
20 Про затвердження списків постраждалих, житло яких зруйновано внаслідок

надзвичайної  ситуації  воєнного  характеру,  спричиненої  збройною агресією

Російської Федерації  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови
21 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення

міської ради від 24.12.2020 № 8/3-69 «Про затвердження Програми розвитку

місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної громади на

2021 рік»»

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності

виконавчого комітету
22 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення

міської  ради  від  19.12.2019  №  7/73-4509  «Про  затвердження  комплексної

Програми  утримання  закладів  первинного  та  вторинного  рівня  надання

медичної допомоги на 2020-2022 роки»»

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності

виконавчого комітету
23 Про внесення  змін  до  «Порядку  використання  коштів  бюджету  об’єднаної

територіальної  громади  за  бюджетною  програмою  «Вторинна  медична

допомога населенню, що надається закладом охорони здоров’я» у 2021 році,

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 23.12.2020 №568»

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності

виконавчого комітету
24 Про внесення  змін  до  «Порядку  використання  коштів бюджету  об’єднаної

територіальної  громади  за  бюджетною  програмою «Первинна  медична

допомога  населенню,  що  надається  центрами  первинної  медичної(медико-

санітарної)  допомоги»  у  2021  році,  затвердженого  рішенням  виконавчого

комітету від 23.12.2020 №567» 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності

виконавчого комітету
25 Про  попередній  розгляд  та  схвалення  проєкту  рішення  міської  ради  “Про

внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  24.12.2020  №  8/3-72  “Про

затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Лиманської

об'єднаної територіальної громади на 2021 рік” 

Доповідач:  Андрєєва  Ганна  Сергіївна  —  начальник  відділу  економічного

розвитку і торгівлі виконавчого комітету
26 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення

міської  ради  від  24.12.2020  №  8/3-75  «Про  бюджет  Лиманської  міської

територіальної громади на 2021 рік»

Доповідач:  Пилипенко  Тетяна  Вікторівна  —  начальник  фінансового

управління виконавчого комітету
27 Про надання малолітній  ### ### ###,  ### року народження, статусу дитини-

сироти

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету



28 Про встановлення опіки над малолітнім ### ### ###, ### року народження

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
29 Про встановлення опіки над малолітньою ### ### ###, ### року народження

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
30 Про встановлення опіки над малолітньою ### ### ###, ### року народження

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
31 Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської ради про

підтвердження місця проживання малолітньої ### ### ###, ### року народження,

для її тимчасового виїзду за межі України

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
32 Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської ради про

підтвердження  місця  проживання малолітнього  ###  ###  ###,  ### року

народження, для його тимчасового виїзду за межі України

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
33 Про визначення місця проживання  малолітніх дітей –  ### ### ###,  ### року

народження та  ### ### ###,  ### року народження, спільно з матір’ю – ### ###

###,### року народження

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
34 Про надання дозволу ### ### ###, ### ### ### на укладення правочину щодо

купівлі  по  1/3  частці  житлового  будинку  та  земельної  ділянки  на  ім’я  їх

малолітніх дітей – ### ### ###,  ### року народження,  ### ### ###,  ### року

народження та ### ### ###, ### року народження

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
35 Про надання дозволу неповнолітньому ### ### ###, ### року народження, на

укладення правочину щодо продажу його ½ частини житлового будинку та

земельної ділянки

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
36 Про надання дозволу  ### ### ### на укладення договору дарування на її ім’я

житлового будинку 

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
37 Про визначення місця  проживання  малолітньої  дитини –  ###  ###  ###,  ###

року народження, спільно з матір’ю – ### ### ###, ### року народження

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
38 Про поповнення дитячого будинку сімейного типу ### ### ### та ### ### ### і

влаштування до нього на виховання та спільне проживання дітей:  ### ### ###,

### року народження, ### ### ###, ### року народження, ### ### ###, ### року

народження

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей



виконавчого комітету
39 Про  надання дозволу неповнолітній  ### ### ###,  ### року народження,  на

укладення правочину щодо прийняття в дар житлового будинку на її ім’я, яка

діє за згодою матері – ### ### ###

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
40 Про  надання дозволу неповнолітньому  ### ### ###,  ### року народження, на

безоплатну приватизацію та державну реєстрацію на його ім’я земельної ділянки

для ведення особистого селянського господарства, який діє за згодою батьків –

### ### ###, ### ### ###

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
41 Про встановлення опіки над малолітнім ### ### ###, ### року народження

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
42 Про надання дозволу  ### ### ### на укладення договору дарування на його

ім’я житлового будинку 

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
43 Про  надання  статусу   дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та

збройних конфліктів, малолітній ### ### ###, ### року народження  

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
44 Про  надання  статусу   дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та

збройних конфліктів, малолітньому ### ### ###, ###  року народження  

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
45 Про  надання  статусу   дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та

збройних конфліктів, малолітньому ### ### ###, ###  року народження  

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
46 Про  надання  статусу   дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та

збройних конфліктів, малолітньому ### ### ###, ### року народження  

Доповідач:  Голєв  Сергій  Іванович  —  начальник  служби  у  справах  дітей

виконавчого комітету
47 Про реєстрацію військовослужбовців для проходження військової служби у м.

Лиман (для службового користування)

Доповідач:  Шуляченко  Ірина  Олексіївна  — начальник  юридичного  відділу

виконавчого комітету


