
    
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

П Р О Т О К О Л   № 11 

позачергового засідання виконавчого комітету міської ради в робочому порядку 

відповідно до п.2.2.59 «Положення про виконавчий комітет Лиманської міської 
ради», а саме шляхом їх візування не менше, ніж 2/3 від загальної кількості 
членів виконавчого комітету і всіма зацікавленими особами та обов'язковим 

наступним доведенням прийнятого рішення до всіх членів виконавчого комітету 

 

08.07.2020                             14.00 

м. Лиман        

 

У ПОГОДЖЕННІ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ 20 ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, ЩО 

СТАНОВИТЬ БІЛЬШЕ НІЖ 2/3  ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ЧЛЕНІВ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, А САМЕ: 
 

 

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

Каракуц Т.Ю. - Секретар міської ради  

Барабаш Л.М. - Директор Шандриголівської ЗОШ 

Безгубов М.В. - Староста 

Богуславський О.М. - Староста 

Гамаюнова Ю.М. - Заступник міського голови 

Герасименко В.В. - Староста 

Драч Ю.А. - Перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Малий Р.О. - Керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Меделяєва Н.В. - Староста 

   

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

Сил України 

Муравльова О.М. - Заступник міського голови 

Погуляй І.М.  - Староста 

Рибалко Ю.В. - Староста 

   

Сиротенко О.М. - Староста 

Сичов А.В. - Староста 

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

Фесенко В.П. - Заступник міського голови 

Філоненко Л.В. - Староста 

Шабля В.А. - Голова Асоціації фермерів 

 

Порядок денний: 



№ 

з/п 

Назва питання 

1 Про затвердження Положення про комісію виконавчого комітету 

Лиманської міської ради щодо спрямування субвенції з державного 

бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа в 2020 році 

   

1. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про комісію виконавчого комітету 

Лиманської міської ради щодо спрямування субвенції з державного бюджету на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в 2020 році 

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 239 (додається) 

 

 

Міський голова, 

головуючий на засіданні        П.Ф. Цимідан  

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради       Р.О. Малий 

  

 


