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ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ: 

 

Цимідан П.Ф. - Міський голова, головуючий на засідання 

Барабаш Л.М. - Директор Шандриголівської ЗОШ 

Богуславський О.М. - Староста  

Герасименко В.В. - Староста 

Драч Ю.А. - Заступник міського голови 

Заболотний В.І. - Староста 

Малий Р.О. - Керуючий справами виконавчого комітету 

Мікулін О.І. - Староста  

Морозова Л.І. - Голова міської ради ветеранів війни праці та Збройних Сил 

України 

Меделяєва Н.В. - Староста 

Муравльова О.М. - Заступник міського голови 

Погуляй І.М. - Староста 

Рибалко Ю.В. -  Староста  

Сичов А.В. - Староста 

Труш І.В. - Директор будинку науки і техніки локомотивного депо 

Фесенко В.П. - Заступник міського голови 

Шабля В.А. - Голова Асоціації фермерів 

 

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ: 

 

Бугайов С.В., Безгубов М.В. Ващелін Є.М., Гамаюнова Ю.М., Каракуц Т.Ю, 

Мараховський О.В ,Сердюк В.В., Сиротенко О.М., Фільчак П.Д., Філоненко Л.В.,  

ПРИСУТНІ: 

Начальники управлінь та відділів міської ради, керівники організацій та установ (за 

списком) 

Порядок денний: 

№ 

з/п 

Назва питання 

1 Про запобігання надзвичайних ситуацій техногенного та  природного 

характеру на водних об'єктах, розташованих  на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади у 2020 році 

Доповідач: Титаренко Володимир Іванович — начальник відділу з питань 

цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку 



2 Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від18.03.2020 

року № 100 “Про стан готовності сільськогосподарських підприємств 

Лиманської об’єднаної територіальної громади до проведення весняно-

польових робіт у  2020 році”. 

Доповідач: Задорожний Олексій Олександрович — начальник відділу 

агропромислового розвитку міської ради  

3 Про стан готовності сільськогосподарських підприємств Лиманської 

об’єднаної територіальної громади до збирання ранніх зернових культур  у 

2020 році 

Доповідач: Задорожний Олексій Олександрович — начальник відділу 

агропромислового розвитку міської ради  

4 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про подовження дії на 2021 

рік рішення Лиманської міської ради від 21.06.2019 № 7/65-3525 «Про 

встановлення ставки туристичного збору на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік»»  

Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна — начальник відділу культури 

і туризму міської ради 

5 Про встановлення на території площі Незалежності пам'ятного знаку 

військовослужбовцям ЗСУ та мирним мешканцям, загиблим під час АТО на 

Лиманщині 

Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна — начальник відділу культури 

і туризму міської ради 

6 Про внесення змін до Порядку використання бюджетних коштів щодо 

надання  матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС та членам сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, громадянам постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам Другої світової війни та 

прирівняним до них особам, воїнам-інтернаціоналістам, ветеранам праці, 

особам з інвалідністю, які зареєстровані на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 19.02.2020 № 46 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління 

соціального захисту населення міської ради 

7 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін 

доКомплексної програми щодо медичної, соціальної підтримки громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів Другої 

світової війни та прирівняних до них осіб, воїнів-інтернаціоналістів, 

ветеранів праці, осіб з інвалідністю, які зареєстровані на території  

Лиманської об’єднаної територіальної громади, на 2020 рік,затвердженої 

рішенням Лиманської міської ради від 19.12.2019 №7/73-4483» 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління 

соціального захисту населення міської ради 

8 Про внесення змін до складу комісії затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 19.07.2017№257« Про створення комісії з питань 

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам» 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

9 Про затвердження складу комісії з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 



захисту населення міської ради 

10 Про затвердження складу комісії тристоронньої соціально-економічної ради 

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

11 Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на ІIIквартал 

2020року 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

12 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2019 

№255 «Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення та затвердження Порядку оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення» 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

13 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 

від 18.07.2018 №241«Про організацію роботи обліку дітей шкільного віку та 

учнів на території Лиманської ОТГ» 

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, 

молоді та спорту Лиманської міської ради 

14 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, головний бухгалтер виконавчого комітету 

15 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 2020 році, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 18.12.2019 № 526»  

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та 

звітності, головний бухгалтер виконавчого комітету 

16 Про затвердження проектно – кошторисної документації 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та 

звітності, головний бухгалтер виконавчого комітету 

17 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

18 Про визначення місць розташування в'їзних стел на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету 

19 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

14.04.2020  № 163  “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо 

господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо 

підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.”  

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

20 Про хід виконання розпорядження міського голови від 10.03.2020 №156 “Про 

обстеження дитячих ігрових майданчиків, розташованих на території 

Лиманської об'єднаної територіальної громади” 



Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

21 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 

2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

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

Програми відшкодуваннявитрат на прибирання, санітарне очищення 

таутримання об’єктів благоустрою на 2020-2022роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 19.12.2019 №7/73-4471» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

23 Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

24 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 

25 Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла на 

одну особу за січень-березень 2020 року  у Лиманській об'єднаній 

територіальній громаді Донецької області 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

26 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

27 Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

28 Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

29 Про виключення житла з числа службових жилих приміщень 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

30 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

19.02.2020 №59 “Про затвердження Переліку доріг комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади, що потребують поточного та 

капітального  ремонту у 2020 р.  

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

31 Про затвердження переліку актів списання багатоквартирних житлових будинків 

з балансу 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

32 Про попередній розгляд та схвалення проекту рішення міської ради “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019року № 7/73-4517 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік” 

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна — начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі 

33 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про внесення змін до рішення 

міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4518 “Про бюджет Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік” 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового 

управління міської ради 



34 Про виконання бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади за 1 

квартал 2020 року 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового 

управління міської ради 

35 Про визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Лиманської міської ради від 18.036.2020 року № 128. 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового 

управління міської ради 

36 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання  

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови 

37 Про затвердження  положення про придбання житла для дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа та складу комісії з 

питань придбання житла в 2020 році 

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

справах дітей міської ради 

38 Про надання дозволу Земляк Дар’ї Володимирівні на укладення правочину щодо 

прийняття в дар по 1/3 частині квартири на ім’я її малолітньої доньки – Земляк 

Евеліни Романівни, 05.07.2011 року народження, від імені Земляка Миколи 

Олександровича та Земляк Любові Андріївни.  

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

справах дітей міської ради 

39 Про надання дозволу неповнолітньому Незнаєву Максиму Сергійовичу, 

06.09.2005 року народження, на укладення правочину щодо продажу його ½ 

частини житлового будинку та земельної ділянки.  

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

справах дітей міської ради 

40 Про надання дозволу Зубенко Юліані Сергіївні, 23.03.2006 року народження, на 

укладення правочину щодо продажу 1/2 частини житлового будинку  

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

справах дітей міської ради 

41 Про надання дозволу Єрешко Валерії Павлівні, 16.06.2003 року народження, на 

безоплатну приватизацію та державну реєстрацію земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  

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

справах дітей міської ради 

42 Про надання дозволу Єрешко Павлу Івановичу, Єрешко Тетяні Валентинівні на 

безоплатну приватизацію та державну реєстрацію земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства на ім’я їх малолітньої доньки – Єрешко 

Софії Павлівні, 18.01.2008 року народження  

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

справах дітей міської ради 

43 Про надання дозволу Сергєєвій Ганні Вячеславівні на безоплатну приватизацію 

та державну реєстрацію земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства на ім’я її малолітнього сина – Сергєєва Артема Анатолійовича, 

12.09.2011 року народження  

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

справах дітей міської ради 

44 Про надання дозволу Васющенку Олександру Анатолійовичу, Васющенко 

Оксані Валеріївні на безоплатну приватизацію та державну реєстрацію земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства на ім’я їх малолітнього 

сина – Васющенка Гліба Олександровича, 09.01.2013 року народження  



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

справах дітей міської ради 

1. 

СЛУХАЛИ: У персональному складі виконавчого комітету міської ради - 27 членів 

виконавчого комітету, в роботі засідання  згідно реєстрації на початку засідання 

приймають участь 16 членів виконавчого комітету, відсутні 11 членів виконавчого 

комітету з різних обставин. Засідання виконавчого комітету міської ради є  

правомочним. 

Цимідан П.Ф. 

ВИСТУПИЛИ: Малий Роман Олександрович керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради звернувся до присутніх з наступною пропозицією «Шановні 

члени виконавчого комітету, 16.06.2020 року відбулось позапланове засідання 

постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики на якому були розглянуті 

листи управлінь та відділів міської ради і прийняті відповідні рішення, що вимагають 

внесення доповнень у наступні проекти рішень виконавчого комітету міської ради : 

- 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 2020 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 19.12.2019 №7/73-4473»  

- Про попередній розгляд та схвалення проекту рішення міської ради “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 року № 7/73-4517 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік” 

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

ради від 19.12.2019 № 7/73-4518 «Про бюджет Лиманськоїоб`єднаної територіальної 

громади на 2020 рік» 

- 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»» 

Враховуючи наведену інформацію пропоную під час розгляду зазначених проектів рішень 

ухвалити їх з урахуванням змін та доповнень розглянутих на комісії, а керівникам відділів 

та управлінь (Сердюк І.В., Авдєєнко Н.П., Пилипенко Т.В., Манцева Н.І.) внести 

відповідні доповнення та зміни до них 

Міський голова Цимідан П.Ф. запропонував проголосувати за порядок денний з 

врахуванням отриманих пропозицій. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За — 16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято порядок денний в цілому та за основу роботи з врахуванням 

пропозиції 
 

2. 

СЛУХАЛИ:Про запобігання надзвичайних ситуацій техногенного та  природного 

характеру на водних об'єктах, розташованих  на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади у 2020 році 

Титаренко В.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 



За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  196 (додається) 

 

До засідання  виконавчого комітету долучився Богуславський О.М. – член 

виконавчого комітету міської ради 

3. 

СЛУХАЛИ:Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради 

від18.03.2020 року № 100 “Про стан готовності сільськогосподарських підприємств 

Лиманської об’єднаної територіальної громади до проведення весняно-польових 

робіт у  2020 році”. 

Задорожний О.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №ПР-1  (додається) 

4. 

СЛУХАЛИ:Про стан готовності сільськогосподарських підприємств Лиманської 

об’єднаної територіальної громади до збирання ранніх зернових культур  у 2020 

році 

Задорожний О.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 197 (додається) 

5. 

СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради «Про подовження дії на 

2021 рік рішення Лиманської міської ради від 21.06.2019 № 7/65-3525 «Про 

встановлення ставки туристичного збору на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік»»  

Роменська Н.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 198 (додається) 

6. 

СЛУХАЛИ:Про встановлення на території площі Незалежності пам'ятного знаку 

військовослужбовцям ЗСУ та мирним мешканцям, загиблим під час АТО на 

Лиманщині 

Роменська Н.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 



За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 199 (додається) 

7. 

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до Порядку використання бюджетних коштів щодо 

надання  матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС та членам сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО, ООС, громадянам постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, ветеранам Другої світової війни та прирівняним до них 

особам, воїнам-інтернаціоналістам, ветеранам праці, особам з інвалідністю, які 

зареєстровані на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.02.2020 № 

46 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 200 (додається) 

8. 

СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін 

доКомплексної програми щодо медичної, соціальної підтримки громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів Другої світової 

війни та прирівняних до них осіб, воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів праці, осіб з 

інвалідністю, які зареєстровані на території  Лиманської об’єднаної територіальної 

громади, на 2020 рік,затвердженої рішенням Лиманської міської ради від 19.12.2019 

№7/73-4483» 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  201 (додається) 

9. 

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до складу комісії затвердженого рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 19.07.2017№257« Про створення комісії з 

питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам» 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 202  (додається) 

10. 



СЛУХАЛИ:Про затвердження складу комісії з питань легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення  

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 203 (додається) 

11. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження складу комісії тристоронньої соціально-економічної 

ради Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 204 (додається) 

12. 

СЛУХАЛИ:Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на 

ІIIквартал 2020року 

Малий Р.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 205(додається) 

13. 

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

19.06.2019 №255 «Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення та затвердження Порядку оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення» 

Малий Р.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 206 (додається) 

14. 

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської 

міської ради від 18.07.2018 №241«Про організацію роботи обліку дітей шкільного 

віку та учнів на території Лиманської ОТГ» 

Діденко Н.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  



Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 207 (додається) 

15. 

СЛУХАЛИ: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»» 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 208 (додається)  зі змінами 

16. 

СЛУХАЛИ: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 2020 році, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 18.12.2019 № 526»  

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 209(додається) 

17. 

СЛУХАЛИ:ро затвердження проектно – кошторисної документації 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 210 (додається) 

18. 

СЛУХАЛИ:Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Драч Ю.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 211 (додається) 

19.Про визначення місць розташування в'їзних стел на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади 

Шпак О.Г. 

СЛУХАЛИ: 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало – 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 212 (додається) 

20. 

СЛУХАЛИ:«Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

14.04.2020  № 163  “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо 

господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки 

підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий 

період 2020-2021 р.р.”  

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало – 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № ПР-2  (додається)   

21. 

СЛУХАЛИ:Про хід виконання розпорядження міського голови від 10.03.2020 №156 

“Про обстеження дитячих ігрових майданчиків, розташованих на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади” 

Муравльва О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 213(додається) 

22. 

СЛУХАЛИ: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 2020 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473» 

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 214  (додається)зі змінами 

23. 

СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми відшкодуваннявитрат на прибирання, санітарне очищення таутримання 

об’єктів благоустрою на 2020-2022роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2019 №7/73-4471» 

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 



За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  215 (додається) 

24. 

СЛУХАЛИ:Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 216(додається) 

25. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження положення  про придбання житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській об'єднаній 

територіальній громаді Донецької області 

Муравльва О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 217 (додається) 

26. 

СЛУХАЛИ:Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) 

житла на одну особу за січень-березень 2020 року  у Лиманській об'єднаній 

територіальній громаді Донецької області 

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення  № 218(додається) 

27. 

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань 

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення  № 219(додається) 

28. 

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб 

Муравльова О.М. 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення  № 220(додається) 

29. 

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку 

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення  № 221(додається) 

30. 

СЛУХАЛИ:Про виключення житла з числа службових жилих приміщень 

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення  № 222(додається) 

31. 

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

19.02.2020 №59 “Про затвердження Переліку доріг комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади, що потребують поточного та 

капітального  ремонту у 2020 р.  

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення  № 223(додається) 

32. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження переліку актів списання багатоквартирних житлових 

будинків з балансу 

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення  № 224(додається) 

33. 

СЛУХАЛИ:Про попередній розгляд та схвалення проекту рішення міської ради 

“Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019року № 7/73-4517 “Про 



затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік” 

Авдєєнко Н.П. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення  № 225(додається)зі змінами 

34. 

СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради “Про внесення змін до 

рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4518 “Про бюджет Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік” 

Пилипенко Т.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення  № 226(додається)зі змінами 

35. 

СЛУХАЛИ:ро виконання бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади за 

1 квартал 2020 року 

Пилипенко Т.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення  № 227(додається) 

36. 

СЛУХАЛИ:Про визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого 

комітету Лиманської міської ради від 18.03.2020 року № 128. 

Пилипенко Т.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення  № 228(додається) 

37. 

СЛУХАЛИ:Про надання матеріальної допомоги  

Фесенко В.П. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення  № 229(додається) 



 

38. 

СЛУХАЛИ:Переходимо до  розгляду питань служби у справах дітей, що містять 

інформацію з обмеженим доступом. Відповідно до п. 2.2.47 Положення про 

виконавчий  комітет в подальшій роботі приймають участь лише члени виконавчого 

комітету. Всіх інших присутніх просимо залишити  зал засідання 

 

39. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження  положення про придбання житла для дітей – сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа та складу комісії з питань 

придбання житла в 2020 році 

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 230 (додається) 

40. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Земляк Дар’ї Володимирівні на укладення правочину 

щодо прийняття в дар по 1/3 частині квартири на ім’я її малолітньої доньки – Земляк 

Евеліни Романівни, 05.07.2011 року народження, від імені Земляка Миколи 

Олександровича та Земляк Любові Андріївни.  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 231 (додається)  

41. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу неповнолітньому Незнаєву Максиму Сергійовичу, 

06.09.2005 року народження, на укладення правочину щодо продажу його ½ частини 

житлового будинку та земельної ділянки.  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  232(додається) 

42. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Зубенко Юліані Сергіївні, 23.03.2006 року 

народження, на укладення правочину щодо продажу 1/2 частини житлового будинку  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  



Утрималось - 0 

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 233 (додається) 

43. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Єрешко Валерії Павлівні, 16.06.2003 року 

народження, на безоплатну приватизацію та державну реєстрацію земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  234 (додається) 

44. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Єрешко Павлу Івановичу, Єрешко Тетяні 

Валентинівні на безоплатну приватизацію та державну реєстрацію земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства на ім’я їх малолітньої доньки – 

Єрешко Софії Павлівні, 18.01.2008 року народження  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  235 (додається) 

45. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Сергєєвій Ганні Вячеславівні на безоплатну 

приватизацію та державну реєстрацію земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства на ім’я її малолітнього сина – Сергєєва Артема 

Анатолійовича, 12.09.2011 року народження  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 236 (додається) 

46 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Васющенку Олександру Анатолійовичу, Васющенко 

Оксані Валеріївні на безоплатну приватизацію та державну реєстрацію земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства на ім’я їх малолітнього сина – 

Васющенка Гліба Олександровича, 09.01.2013 року народження  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0 



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 237 (додається) 

47. 

СЛУХАЛИ:Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів неповнолітньому Пасечному Марку Андрійовичу, 08.05.2004 року 

народження  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 238 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:Шановні члени виконавчого комітету! Всі питання включені до порядку 

денного засідання розглянуті. Які будуть зауваження по проведенню засідання? Чи є 

пропозиції для заслуховування? Якщо  зауваження та пропозиції відсутні, на цьому 

засідання виконавчого комітету міської ради завершено. 

 

 

 

Міський  голова,  

головуючий на засіданні             П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчог о      Р.О. Малий  

комітету міської ради 


