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1 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — начальник відділу житлово-

комунального господарства 

2 Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 

15.03.2017 №77 “Про затвердження Переліку доріг комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади, що потребують поточного та капітального  ремонту у 

2017 р. “ 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — начальник відділу житлово-

комунального господарства 

3 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.06.2017 №215 

“Про затвердження переліку об'єктів, які потребують розроблення проектно-

кошторисної документації” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — начальник відділу житлово-

комунального господарства 

4 Про затвердження Положення про порядок відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення оцінки вартості майна об'єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації, відчуженню та оренди 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — начальник відділу житлово-

комунального господарства 

5 Про затвердження переліку підприємств, організацій, установ, закладів та визначення 

видів суспільно-корисних робіт для відбування покарання засудженими та виконання 

адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — начальник відділу житлово-

комунального господарства 

6. Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми 



реформування, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — начальник відділу житлово-

комунального господарства 

7. Про затвердження протоколів конкурсної комісії по роботі щодо придбання житла 

дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — начальник відділу житлово-

комунального господарства 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

15.11.2017 № 377 “Про вирішення житлових питань” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — начальник відділу житлово-

комунального господарства 

9 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2016 року 

№238 “Про затвердження складу громадської житлової комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради та положення про неї” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — начальник відділу житлово-

комунального господарства 

10 Про затвердження списків громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем 

проживання при виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — начальник відділу житлово-

комунального господарства 

11 Про затвердження проектної документації по проектам, які пропонуються фінансуватись 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — начальник відділу житлово-

комунального господарства 

12 Про призначення управителя багатоквартирних будинків на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — начальник відділу житлово-

комунального господарства 

13 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про затвердження Програми 

зміцнення матеріально-технічної бази Лиманського відділення Слов’янської об’єднаної 

державної податкової інспекції Головного Управління Державної фіскальної служби у 

Донецькій області на 2018 рік” 

Доповідач: Стешенко Юрій Володимирович — заступник начальника Слов’янської 
ОДПІ 

14 Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.08.2017 року № 

265 “Про стан готовності сільськогосподарських підприємств до проведення комплексу 

осінньо-польових робіт у  2017 році”. 

Доповідач: Задорожний Олексій Олександрович – в.о. начальника управління 

агропромислового розвитку 

15 Про попередній розгляд 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 у новій 



редакції” 

Доповідач: Короткова Клавдія Борисівна — начальник організаційного відділу 

16 Про попередній розгляд  проекту рішення міської ради «Про затвердження міської 

Програми підтримки засобів масової інформації — комунального підприємства 

“Редакція газети “Зоря” на 2018 рік» 

Доповідач: Пасічник Олександр Анатолійович — головний редактор газети “Зоря” 

17 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

«Дитяче харчування» на 2018 рік» 

Доповідач: Печатнікова Неля Вікторівна – начальник відділу освіти міської ради 

18 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

«Безпечне перевезення дітей – шлях до якісної освіти» на 2018 рік» 

Доповідач: Печатнікова Неля Вікторівна – начальник відділу освіти міської ради 

19 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

«Організація перевезення педагогічних працівників в закладах загальної середньої 

освіти на території Лиманської  об’єднаної територіальної громади (компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд) на 2018 рік»» 

Доповідач:Печатнікова Неля Вікторівна – начальник відділу освіти міської ради 

20 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

«Поліпшення умов праці, навчання учасників освітнього процесу в  закладах загальної 

середньої освіти Лиманської об’єднаної  територіальної громади» на 2018 рік» 

Доповідач: Печатнікова Неля Вікторівна – начальник відділу освіти міської ради 

21 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.11.2017р. № 398 

"Про влаштування недієздатної Гергель Ніни Миколаївни до психіатричного інтернату 

системи соціального захисту населення на повне державне забезпечення»  

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

22 Про надання дозволу Недоступ Ользі Едуардівні , 16.12.1966 р.н., на вчинення 

правочину, щодо продажу житлового будинку, від імені недієздатної Недоступ Надії 

Сергіївни, 28.03.1992 р.н.  

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

23 Про узгодження режиму роботи магазину “Продукти — 374” ТОВ “АТБ-маркет” на 

2017-2018 роки 

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна - начальник відділу економічного розвитку та 

торгівлі 

24 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про внесення змін та 

доповнень до Програми  розвитку малого і середнього підприємництва  Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 23.12.2016 року № 7/22-960” 

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна - начальник відділу економічного розвитку та 

торгівлі 

25 Про попередній розгляд  Програми економічного і соціального розвитку                   

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями 

розвитку на 2019 і 2020 роки 

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна - начальник відділу економічного розвитку та 

торгівлі 



26 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про бюджет об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік» та  прогнозу бюджету на 2019 -2020 роки 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна -  начальник фінансового управління 

27 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження результатів конкурсу з 

вибору керуючої компанії індустріального парку “Лиманський” 

Доповідач:Колотозашвилі Ганна Андріївна — головний спеціаліст відділу 

інвестиційної діяльності 

28 Про орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Лиманської ОТГ на 

2018 рік. 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

29 Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на І квартал 2018 року 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

30 Про затвердження переліку платних медичних послуг у КЗОЗ «Лиманська міська 

лікарня» 

Доповідач: Супліченко Оксана Іванівна — головний лікар Комунального закладу 

охорони здоров’я “Лиманська міська лікарня” 

31 Про проведення приписки до призовної дільниці громадян України 2001 року 

народження у 2018 році 

Доповідач: Чумаченко Олександр Вікторович — офіцер відділення 

комплектування  Слов’янського об’єднаного міського військового комісаріату 

32 Про стан військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади у 2017 році та заходи по його 

удосконаленню в 2018 році 

Доповідач: Стефанович Ігор Валентинович — начальник відділення військового 

обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Слов’янського ОМВК 

33 Про затвердження угоди про співпрацю між 21 державним пожежно-рятувальним 

загоном ГУ ДСНС України у Донецькій області та виконавчим комітетом Лиманської 

міської ради у сфері надання адміністративних послуг 

Доповідач: Ройко Марина Михайлівна – начальник ЦНАП 

34 Про запровадження в дію електронного реєстру Лиманської територіальної громади 

Доповідач: Ройко Марина Михайлівна – начальник ЦНАП 

35 Про видалення дерев на території Лиманської об'єднаної територіальної громади 

Доповідач: Лебеденко Валерій Дмитрович — начальник відділу екології та природних 

ресурсів 

36 Про внесення змін до Положення про порядок проведення конкурсу на виконання 

послуг із вивезення твердих побутових відходів на території міста Красний Лиман, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.10.2011 № 402 та 

затвердження у новій редакції 

Доповідач: Лебеденко Валерій Дмитрович — начальник відділу екології та природних 

ресурсів 

37 Про виплату матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті 



незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення 

антитерористичної операції  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна —  начальник управління соціального 

захисту населення 

38 Про затвердження коефіцієнту співвідношення чисельності пасажирів –пільговиків та 

пасажирів, які оплачують проїзд на міському  маршруті  в автомобільному транспорті 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна —  начальник управління соціального 

захисту населення 

39 Про переведення дачного будинку № 39  у житловий будинок, який розташований по 

вулиці Прибережна в                       селі Рубці Лиманського району  Донецької обл. 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та 

архітектури 

40 Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та 

архітектури 

 Питання служби у справах дітей 

41 Про цільове використання аліментів на утримання малолітнього Івкова Микиту 

Геннадійовича, 10.03.2008 року народження, на користь Моїсеєнко Ганни Анатоліївни. 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — спеціаліст служби у справах дітей. 

42 Про надання дозволу неповнолітній Гончаровій Катерині Василівні, 08.05.2003 року 

народження, на укладення правочину щодо продажу її 1/2 частин садового будинку та 

земельної ділянки, яка діє за згодою матері – Гончарової Яни Володимирівни. 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — спеціаліст служби у справах дітей. 

43 Про встановлення опіки над малолітньою Божко Маріанною Мар’янівною, 10.06.2010 року 

народження.  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — спеціаліст служби у справах дітей. 

44 Про надання дозволу Лихачовій Надії Володимирівні на укладення договору купівлі - 

продажу на її ім’я 1/2 частини квартири. 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — спеціаліст служби у справах дітей. 

45 Про надання дозволу Шерстюку Олександру Вікторовичу на укладення правочину щодо 

прийняття в дар 1/3 частини квартири. 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — спеціаліст служби у справах дітей. 

46 Про надання дозволу Коршуновій Олені Станіславівні, Коршунову Олександру Яковичу на 

написання заяви від імені малолітнього Коршунова Нікіти Олександровича, 09.09.2008 року 

народження, про відмову від переважного права купівлі  1/2 частини житлового будинку у 

праві спільної часткової власності та надання дозволу Коршуновій Олені Станіславівні на 

укладення договору купівлі - продажу 1/2 частини житлового будинку на її ім’я. 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — спеціаліст служби у справах дітей. 

47 Про припинення опіки над майном Жаданова Івана Петровича, 06.12.1999 року народження. 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — спеціаліст служби у справах дітей. 

48 Про надання малолітній Жардецкайтє Ангеліні Антану, 12.03.2014 року народження, 

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — спеціаліст служби у справах дітей. 



49 Про встановлення опіки над малолітньою Жардецкайтє Ангеліною Антану, 12.03.2014 

року народження 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — спеціаліст служби у справах дітей. 

РІЗНЕ: 


