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ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергового засідання виконавчого комітету міської ради

м.Лиман На 08.30 15.12.2021
 

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 створення позаштатної постійно діючої  військово-лікарської комісії при
першому  відділі  Краматорського  районного  територіального  центру
комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік
Доповідач:  Кодіров  Якуб  -  начальник  відділення  рекрутування  та
комплектування

2 Про попередній  розгляд  проекту  рішення  міської  ради  “Про  затвердження
програми  забезпечення  успішного  гасіння  пожеж  та  проведення  пожежно-
рятувальних робіт на території Лиманської міської територіальної громади на
2022 рік” 
Доповідач:  Ворона  Віталій  —  начальник  21  ДПРЗ  ГУ  ДСНС  України  у
Донецькій області, полковник служби цивільного захисту

3 Про попередній розгляд та схвалення  проекту рішення міської  ради “  Про
затвердження Програми Правопорядок на 2022 рік ” 
Доповідач: Покотило Сергій— заступник начальника ВП №3 Краматорського
РУП ГУНП в Донецькій області

4 Про попередній розгляд та схвалення  проекту рішення міської  ради “  Про
затвердження Програми Поліцейський офіцер
громади на 2022 рік ” 
Доповідач: Покотило Сергій— заступник начальника ВП №3 Краматорського



РУП ГУНП в Донецькій області
5 Про  погодження  змін  до  Статуту  громадського  формування  з  охорони

громадського порядку «Варта Лиманщини» 
Доповідач: Покотило Сергій— заступник начальника ВП №3 Краматорського
РУП ГУНП в Донецькій області

6 Про  включення  до  Переліку  першого  типу  та  затвердження  умов  оренди
частини  вбудованого  приміщення,  що  розташоване  на  1  поверсі  будівлі
(приміщення№  25),  за  адресою:  Донецька  область,  м.  Лиман,  вул.
Незалежності б. 64А.
Доповідач:  Ребров  Андрій  -  директор  комунального  некомерційного
підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Лиманської
міської ради 

7 Про  схвалення  проекту  рішення  міської  ради  «Про  внесення  змін  до
Програми  відзначення  державних  та  професійних  свят,  ювілейних  дат,
проведення  фестивалів,  конкурсів  та  інших  театралізованих,видовищних,
культурних масових  заходів  відділу  культури  і  туризму Лиманської  міської
ради на 2021 - 2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020
№8/3-60 та затвердження в новій редакції»
Доповідач:  Роменська  Наталія  —  начальник  відділу  культури  і  туризму
міської ради

8 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми
охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської об’єднаної
територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради
від 20.12.2018 №7/58-2718 та затвердження в новій редакції»
Доповідач:  Роменська  Наталія  —  начальник  відділу  культури  і  туризму
міської ради

9 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Комплексної
програми  щодо  медичної,  соціальної  підтримки  громадян,  постраждалих
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  ветеранів  Другої  світової  війни  та
прирівняних до них осіб,  воїнів-інтернаціоналістів,  осіб  з  інвалідністю, які
зареєстровані  на  території  Лиманської  міської  територіальної  громади,  на
2022 рік»
Доповідач:  Мальченко Ганна  — начальник  управління  соціального  захисту
населення

10 Про  схвалення  проєкту  рішення  міської  ради  «Про  внесення  змін  до
Комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації,
психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) осіб, які
захищали незалежність,  суверенітет та територіальну цілісність  України на
2021 рік»
Доповідач:  Мальченко Ганна  — начальник  управління  соціального  захисту
населення

11 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Комплексної
програми щодо медичного,  соціального забезпечення,  адаптації,  психологічної
реабілітації,  професійної  підготовки  (перепідготовки)  осіб,  які  захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на 2022 рік»
Доповідач:  Мальченко  Ганна  — начальник  управління  соціального  захисту
населення



12 Про створення комісії з питань надання пільг окремим категоріям громадян за
фактичним місцем проживання 
Доповідач:  Мальченко  Ганна  — начальник  управління  соціального  захисту
населення

13 Про затвердження положення про Координаційну раду з питань національно-
патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  Лиманської  міської  територіальної
громади та складу координаційної ради в новій редакції
Доповідач: Діденко Надія — начальник управління освіти, молоді та спорту

14 Про втрату чинності рішень виконавчого комітету Лиманської міської ради від
19.12.2018 №437 та від 20.02.2019 №47
Доповідач: Діденко Надія — начальник управління освіти, молоді та спорту

15 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради
від 17.02.2021 №56 «Про ведення   обліку дітей дошкільного, шкільного віку
та учнів на території Лиманської ОТГ»
Доповідач: Діденко Надія — начальник управління освіти, молоді та спорту

16 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про компенсаційні виплати за
пільговий проїзд педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
на території Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік» 
Доповідач: Діденко Надія — начальник управління освіти, молоді та спорту

17 Про  схвалення  проєкту  рішення  міської  ради  «Про  затвердження  Програми
«Проведення  обов'язкових  медичних  оглядів  працівників  закладів  та  установ
управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради» 
Доповідач: Діденко Надія — начальник управління освіти, молоді та спорту

18 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 - начальник відділу обліку та звітності

19 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 - начальник відділу обліку та звітності

20 Про затвердження Порядку використання коштів бюджету міської територіальної
громади за бюджетною програмою «Первинна медична допомога населенню, що
надається  центрами  первинної  медичної(медико-санітарної)допомоги»  у  2022
році
Доповідач: Манцева Наталія - начальник відділу обліку та звітності

21 Про  затвердження  Порядку  використання  коштів  бюджету  міської
територіальної  громади  за  бюджетною  програмою  «Вторинна  медична
допомога населенню, що надається закладом охорони здоров’я» у 2022 році 
Доповідач: Манцева Наталія - начальник відділу обліку та звітності

22 Про План роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на І квартал 2022
року.
Доповідач: Погорелов Олександр — керуючий справами виконавчого комітету
міської ради



23 Про надання дозволу ###,### р.н. на укладання правочину, щодо міни земельної
ділянки, від імені недієздатного ###, ###
Доповідач: Парфьонова Наталія – директор територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман

24 Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної громади
Доповідач:  Переволоцька  Наталія  —  начальник  відділу  територіального
розвитку виконавчого комітету міської ради

25 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.02.2021
№64 “Про затвердження складу комісії по визначенню якісного стану об'єктів
озеленення на території Лиманської об'єднаної територіальної громади у новій
редакції”
Доповідач:  Переволоцька  Наталія  —  начальник  відділу  територіального
розвитку виконавчого комітету міської ради

26 Про  заслуховування  звіту  про  виконання  фінансового  плану  комунального
підприємства «Лиманський «Зеленбуд»» за 9 місяців 2021 року 
Доповідач:  Пасічник  Євген  —  директор  комунального  підприємства
«Лиманський «Зеленбуд»»

27 Про  заслуховування  звіту  про  виконання  фінансового  плану  комунального
підприємства «Лиманська СЄЗ» за 9 місяців 2021 року 
Доповідач:  Мацегора  Валерій  -   директор  комунального  підприємства
«Лиманська СЄЗ»

28 Про надання згоди на здійснення капітального ремонту в орендованій частині
нежитлової  будівлі  за  адресою:  Донецька  область,  Краматорський  район,  м.
Лиман, вул. К.Гасієва, 36а, за рахунок власних коштів орендаря 
Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови

29 Про відмову у включенні об’єкта - частини адміністративної будівлі за адресою:
Донецька  область,  Краматорський  район,  Лиманська  міська  територіальна
громада, с. Рубці, вул. Центральна, 18 загальною площею 27,3 м2  до Переліку
другого  типу  у  зв’язку  з  невідповідністю  заявника  вимогам,  передбаченими
статтею 15 Закону України про оренду державного та комунального майна 
Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови

30 Про включення до Переліку першого типу та затвердження умов оренди частини
адміністративної будівлі  за адресою: Донецька область, Краматорський район,
Лиманська міська територіальна громада, с. Рубці, вул. Центральна, 18 
Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови

31 Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб 
Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови

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

33 Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку 
Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови

34 Про надання згоди на виконання робіт з благоустрою прилеглої території 
Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови



35 Про  визнання  рішення  виконавчого  комітету  Лиманської  міської  ради  від
16.07.2014 №197 “Про затвердження Порядку поховання, функціонування та
утримання кладовищ у місті Красний Лиман” таким, що втратило чинність 
Доповідач: Сироватська Ірина — заступник міського голови

36 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 — заступник міського голови

37 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 — заступник міського голови

38 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  —  начальник  відділу  економічного  розвитку  і
торгівлі

39 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  -  начальник  фінансового  управління  міської
ради

40 Про припинення опіки над малолітньою ###, ### року народження 
Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей

41 Про припинення піклування над неповнолітнім ###, ### року народження 
Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей

42 Про  надання  дозволу  неповнолітньому  ###,  ### року  народження,  на
укладення правочину щодо продажу його ½ частини житлового будинку та по
½ частині двох земельних ділянок, який діє за згодою матері – ###
Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей

43 Про  надання  дозволу  ###,  ### на  безоплатну  приватизацію  та  державну
реєстрацію  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства на ім’я її малолітньої доньки – ###, ### року народження 
Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей

44 Про надання дозволу ### на безоплатну приватизацію та державну реєстрацію
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на ім’я її
малолітнього сина – ###, ### року народження 
Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей

45 Про встановлення опіки над малолітньою ###, ### року народження 
Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей

46 Про надання малолітній ###, ### року народження, статусу дитини-сироти 
Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей



47 Про надання малолітній ###, ### року народження, статусу дитини-сироти 
Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей

48 Про  надання  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів, малолітньому ###, ### року народження 
Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей

49 Про  надання  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів, малолітньому ###, ### року народження 
Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей

50 Про  надання  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та
збройних конфліктів, малолітній ###, ### року народження 
Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей

51 Про встановлення опіки над малолітнім ###, ### року народження 
Доповідач: Голєв Сергій — начальник служби у справах дітей


