
 

ЛИМАНСЬКА

позачергового
 

 

15.07.2021   

м. Лиман   

ПРИЙНЯЛИ
 

Ляшко Н.В. 

Афонін Ю. А. 

Авдєєнко Н.П. 

Костенко К.І. 

Князєв В.І. 

Панов О.Б. 

Погорелов О.В. 

Приходько О.Б. 

Риков А.Б. 

Рибалко Ю.В. 

Сабініна І.М. 

Сиротенко О.М. 

Сироватська І.Л. 

Філоненко Л.В. 

Чикало О.В. 

Угнівенко І.М. 

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО
Журавльов О.В., Дикий В

Меделяєва Н.В. 

 

 

ПРИСУТНІ: 
Чумак Л.О., доповідач рішен

 

 

 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   № 12 

чергового засідання виконавчого комітету міської

           Почато

           Закінчено

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ

- Секретар міської ради, головуюча на

- Заступник міського голови 

- Заступник міського голови 

- Староста Рубцівського старостинського

- Староста Коровоярського старостинського

- Староста Рідкодубівського старостинського

- Керуючий справами виконавчого комітету

- Директор Державного підприємства

господарство» 

- Староста Тернівського старостинського

- Староста Ямпільського старостинського

- Староста Дробишевського старостинського

- Староста Шандриголівського старостинського

- Заступник міського голови 

- Староста Криволуцького старостинського

- Староста Яцьківського старостинського

- Начальник відділу поліції № 3 Краматорського

Районного Управління Поліції  Головного

Національної Поліції в Донецькій області

 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ
Дикий В.М., Борисенко Д.В., Богуславський О

рішення в сусідній залі. 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

комітету міської ради 

Почато засідання о 08.30 

Закінчено засідання о 08.40 

ЗАСІДАННІ: 

головуюча на засіданні 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

виконавчого комітету міської ради  

підприємства « Лиманське лісове 

старостинського округу 

старостинського округу 

старостинського  округу 

старостинського округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

Краматорського 

Поліції Головного Управління 

Донецькій області, підполковник 

ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ: 

Богуславський О.М., Мікулін О.І., 



Порядок денний: 

 
№ 

з/п 
Назва питання 

1 Про затвердження протоколу комісії щодо використання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

міської ради  

 

 

 

1. 

СЛУХАЛИ: У складі виконавчого комітету міської ради - 23 члени виконавчого 

комітету, в роботі засідання згідно реєстрації приймають участь 16 членів, відсутні 

7 членів виконавчого комітету з різних обставин. Засідання виконавчого комітету 

міської ради є  правомочним.  

Шановні члени виконавчого комітету, нам необхідно затвердити порядок денний 

засідання. Чи є у присутніх зміни або доповнення до проекту порядку денного? Якщо 

зміни і доповнення відсутні, прошу голосувати. 

Ляшко Н.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За — 16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято порядок денний в цілому та за основу роботи. 

 

2.  

Про затвердження протоколу комісії щодо використання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 

до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей 

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 277 ( 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. 

Ляшко Н.В. 

 

 

Секретар міської ради, 

головуюча на засіданні                                                         Н.В.Ляшко  

   
 

 

Керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради                О.В. Погорелов 

    


