
Виконавчий комітет Лиманської міської ради надає інформацію щодо повноважень 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, до яких 

входить вирішення основних питань порушених громадянами у своїх зверненнях 

Сфера 
Основні питання з яких звертаються 

громадяни 

Орган місцевого 

самоврядування. до компетенції 

якого входить вирішення 

питання ( з урахуванням 

делегованих повноважень) 

Житлово-

комунального 

господарства 

Утримання житлового фонду, 

приватизація квартир, затвердження 

та застосування тарифів на житло, 

теплопостачання, надання допомоги 

у обслуговуванні та ремонті 

багатоквартирних будинків, 

допомога з утворення об’єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків, благоустрій території 

Лиманської МТГ (вуличне 

освітлення, дорожнє господарство, 

вивіз сміття, ліквідація аварійних 

дерев, відлов безпритульних тварин), 

квартирний облік та надання житла 

для дітей-сиріт, ВПО, УБД, УБД 

АТО, передача в оренду 

комунального майна, виявлення та 

облік безхазяйного майна, 

приватизація комунального майна, 

моніторинг якісного стану 

атмосферного повітря, моніторинг 

дозволів на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря. 

Відділ житлово-комунального 

господарства виконавчого 

комітету Лиманської міської 

ради, підприємства які надають 

житлово-комунальні послуги 

(КП «Лиманська СЄЗ», КП 

«Лиманський «Зеленбуд»») 

 

 

 

 

 

 

 

Освіти, молоді і 

спорту 

Доступність дошкільної та загальної 

середньої освіти; 

забезпечення потреби в позашкільній 

освіті; 

національно-патріотичне виховання 

учнів та вихованців; 

організація молодіжної політики, 

фізичної культури та спорту; 

фінансово-господарча діяльність 

закладів освіти; 

розвиток самоврядування у закладах 

освіти; 

забезпечення підвищення 

професійної кваліфікації 

педагогічних працівників; 

сприяння розвитку видів спорту 

визнаних в Україні; 

забезпечення соціального захисту, 

охорони життя, здоров’я та захисту 

прав учасників освітнього процесу. 

Управління освіти, молоді та 

спорту Лиманської міської ради 



Юридичні послуги 

Прийом осіб, які потребують 

безоплатної первинної правової 

допомоги з питань, що належать до 

компетенції міської ради.  

Юридичний відділ виконавчого 

комітету Лиманської міської 

ради 

Соціального 

захисту 

Призначення, перерахунок та виплата 

пенсій. 

Головне управління Пенсійного 

фонду України в Донецькій 

області 

  

Надання матеріальної допомоги, 

допомога на поховання особи, яка не 

працювала;  

надання довідок населенню, а саме: 

наявність пічного опалення та 

фактичного місця проживання.  

Загальний відділ виконавчого 

комітету Лиманської міської 

ради 

  

Надання соціальних виплат, допомог, 

субсидій, призначення, перерахунок, 

виплата компенсацій (сім’ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, 

тощо). Реабілітація та соціальний 

захист громадян, які потребують 

підтримки (забезпечення технічними 

та іншими засобами реабілітації, 

спеціальними транспортними 

засобами, санітарно-курортними 

путівками). 

 

 

Управління соціального захисту 

населення Лиманської міської 

ради 

 

 

Надання висновку, взяття на облік, як 

кандидатів в усиновлювачі. 

Видача направлення кандидатів в 

усиновлювачі для знайомства з 

дитиною. 

Видача висновку про доцільність (не 

доцільність) усиновлення. 

Взяття на облік, як кандидатів в 

опікуни/піклувальники. 

Видача направлення кандидатів в 

опікуни/піклувальники для 

знайомства з дитиною. 

Взяття на облік, як кандидатів 

прийомні батьки. 

Видача направлення кандидатів в 

прийомні батьки для знайомства з 

дитиною. 

Взяття на облік, як кандидатів 

батьки-вихователі. 

Видача направлення кандидатів в 

батьки-вихователі для знайомства з 

дитиною. 

Видача витягів з обліково-

статистичної картки дитини-сироти 

та дитини, позбавленої батьківського 

піклування та осіб з їх числа. 

Служба у справах дітей 

Лиманської міської ради 



Видача направлення до центру 

соціально-психологічної реабілітації 

дітей м. Лиман (ЦСПРД). 

Наказ про передачу дитини, яка 

залишилась без батьківського 

піклування в сім’ю родичів, 

знайомих. 

Земельних відносин

Надання консультацій та підготовка 

проєктів рішень, щодо надання 

земельних ділянок у користування та 

власність згідно чинного 

законодавства, вирішення земельних 

спорів в межах повноважень. 

Відділ земельних відносин 

виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 

Архітектура 

1. У сфері містобудування та 

архітектури відділ забезпечує: 

• реалізацію державної політики у 

сфері містобудування та архітектури 

на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади; 

• аналіз стану містобудування на 

території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади, організацію 

розроблення (корегування та 

оновлення), проведення експертизи і 

подання на затвердження в 

установленому порядку генеральних 

планів населених пунктів Лиманської 

міської ради та іншої містобудівної 

документації в межах повноважень 

відділу; 

• планування територій на місцевому 

рівні; 

• визначення територій для 

містобудівних потреб; 

• врахування державних та 

громадських інтересів при 

плануванні та забудові території; 

• інформування через засоби масової 

інформації громадян про плани 

перспективного розвитку територій і 

населених пунктів, розміщення 

важливих містобудівних об'єктів у 

разі потреби; 

• організацію роботи, пов'язаної зі 

створенням і веденням 

містобудівного кадастру населених 

пунктів, розташованих на території 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади; 

• сприяння виконавчим органам 

міської ради у вирішенні питань 

соціально-економічного розвитку 

Відділ містобудування і 

архітектури виконавчого 

комітету Лиманської міської 

ради 



міста; 

• підготовку та надання на 

затвердження ради відповідних 

місцевих містобудівних програм; 

• внесення пропозицій щодо 

встановлення і зміни меж населених 

пунктів , розташованих на території 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади відповідно до 

закону; 

• надання містобудівних умов та 

обмежень для проектування об’єкта 

будівництва; 

• видачу в установленому законом 

порядку будівельного паспорту 

забудови земельної ділянки; 

• оформлення паспорту прив’язки 

тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності; 

• погодження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

відповідності наявної містобудівної 

документації; 

• розгляд питань в межах своїх 

повноважень стосовно надання 

дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами (видача документу - дозвіл 

на розміщення зовнішньої реклами); 

• надання викопіювання з 

генеральних планів населених 

пунктів Лиманської об’єднаної 

територіальної громади; 

• надання пропозицій щодо 

присвоєння поштових адрес об’єктам 

нерухомого майна; 

• участь в роботі з проведення 

громадського обговорення 

містобудівної документації; 

• погодження містобудівного та 

архітектурного проектного рішення 

об'єктів у разі визначення діючим 

законодавством; 

• координацію проведення на 

території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади виконання 

науково - дослідницьких і  проектно-

вишукувальних робіт у сфері 

містобудування у разі визначення 

законодавством; 

• організацію проведення в 

установленому законом порядку 

архітектурних та містобудівних 

конкурсів; 



• ведення архітектурно-містобудівної 

ради при відділі містобудування та 

архітектури (уповноваженим органом 

містобудування та архітектури); 

• ведення архіву містобудівної 

документації; 

• підготовку проектів рішень міської 

ради та виконавчого комітету з 

питань містобудування та 

архітектури на підвідомчій території; 

• своєчасний розгляд заяв, звернень і 

скарг громадян, інших суб’єктів 

містобудування з питань, що 

належать до його компетенції, та 

вжиття відповідних заходів; 

• надання адміністративних послуг, 

визначених діючим законодавством у 

сфері містобудування та архітектури; 

• виконання інших функцій у сфері 

містобудування та архітектури, 

визначених законами та іншими 

нормативно - правовими актами 

України. 

2. У сфері державного архітектурно-

будівельного контролю відділ 

відповідно до покладених на нього 

завдань: 

•реалізує державну політику з питань 

державного архітектурно-

будівельного контролю на території 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади; 

•здійснює державний архітектурно-

будівельний контроль на території 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади. 

Культура і туризм 

 

Сприяє в межах своїх повноважень 

проведенню регіональних, міських 

фестивалів і конкурсів, оглядів, 

мистецьких аукціонів,виставок та 

інших заходів з питань, віднесених до 

компетенції відділу; 

забезпечує проведення культурно-

масових заходів, сприяє розвитку 

музичної, художньої, хореографічної 

і театральної освіти дітей та юнацтва, 

організації гастролей професійних 

колективів, розвитку і втіленню в 

побут народних свят і обрядів; 

вживає заходи щодо оснащеності 

підвідомчих закладів культури 

необхідним обладнанням та 

інвентарем, планує та здійснює 

Відділ культури і туризму 

Лиманської міської ради 



ремонти, реконструкції будівель, 

забезпечує збереження будівель, 

обладнання та інвентарю, 

комплектування та оновлення фондів 

музею, бібліотек; 

надає платні послуги населенню, 

затверджені Постановою КМУ, які є 

джерелом накопичення спеціального 

фонду бюджету; 

забезпечує виконання нормативно-

правових актів про охорону

культурної спадщини; 

забезпечує захист об’єктів культурної 

спадщини від загрози знищення, 

руйнування або пошкодження; 

укладає охоронні договори на 

пам’ятки в межах повноважень, 

делегованих органом охорони 

культурної спадщини вищого рівня; 

розвиток міського туризму,

підтримка туристичних ресурсів. 

 

 


