
   
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л   №  12
позачергового засідання виконавчого комітету міської ради

26.07.2019 Почато засідання о 09.00

м. Лиман Закінчено засідання о 09.30

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:

Каракуц Т.Ю - Секретар міської ради, головуюча на засідання

Богуславський О.М. - Староста 

Герасименко В.В. - староста

Заболотний В.І. - Староста

Малий Р.О. - Керуючий справами виконавчого комітета

Мараховський О.В. - Представник громадської організації “МИ”

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

України

Муравльова О.М. - Заступник міського голови

Меделяєва Н.В. - Староста

Погуляй І.М. - Староста

Рибалко Ю.В. - Староста 

Сердюк В.В. - Староста

Сиротенко О.М. - Староста

Фесенко В.П. - Заступник міського голови

Філоненко Л.В. - Староста

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ:

Бугайов С.В., Ващелін Є.М.,  Фільчак П.Д., Цимідан П.Ф.,Шабля В.А., Драч Ю.А.,

Гамаюнова  Ю.М.,Мікулін  О.І.,Безгубов  М.В.,  Сиротенко  О.М.,Барабаш Л.М.,Труш

І.В.

ПРИСУТНІ:

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

списком)

Порядок денний:

1 Про визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 26.06.2019 № 292 “ Про делегування функцій замовника робіт 

по об’єкту «Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі 

Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці 

Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман. Коригування»”

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна – заступник міського голови



2 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.04.2019 №201 «Про 

затвердження Порядку відшкодування витрат на утримання об’єктів 

благоустрою на території Лиманської ОТГ» 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна – заступник міського голови

3 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської  міської ради 

від 19.06.2019 року за №265 “Про вирішення житлових питань”

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна – заступник міського голови

4 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2019

№223 «Про делегування функцій замовника робіт по поточному ремонту доріг

комунальної власності»

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна – заступник міського голови

1.

СЛУХАЛИ: У персональному складі виконавчого комітету міської ради - 27 членів
виконавчого  комітету,  в  роботі  засідання   згідно  реєстрації  на  початку  засідання

приймають участь 15 членів виконавчого комітету, відсутні 12 членів виконавчого

комітету  з  різних  обставин. Засідання  виконавчого  комітету  міської  ради  є

правомочним.

На засідання виконавчого комітету міської ради запрошені керівники управлінь

та відділів міської ради.

Шановні  члени  виконавчого  комітету,  нам  необхідно  затвердити  порядок

денний  засідання.  Чи  є  у  присутніх  зміни  або  доповнення  до  проекту  порядку

денного? 

Каракуц Т.Ю.

ВИСТУПИЛИ: Керуючий справами виконавчого  комітету  міської  ради   — Малий

Р.О. Звернувся до присутніх членів виконавчого комітету з пропозицією наступного

змісту: «Шановні члени виконавчого комітету, 13.06.2019 відбулось позапланове засі-

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

розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики на якому були розглянуті ли-

сти управлінь та відділів міської ради і прийняті відповідні рішення, що вимагають внесе-

ння доповнень у наступні проекти рішень виконавчого комітету міської ради :

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

вання,  розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території  Ли-

манської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням міської

ради від 20.12.2018 №7/58-2701» 

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

ня змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 7/58-2737 “Про затвердже-

ння Програми економічного  і  соціального розвитку  Лиманської  об'єднаної  тери-

торіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки”

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

ради від 20.12.2018 № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської об`єднаної  територі-

альної громади на 2019 рік»



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 (Соляник Ю.С., Авдєєнко Н.П., Пилипенко Т.В.) внести відповідні доповнен-

ня та зміни до них.»

Секретар міської ради, головуюча на засіданні, член виконавчого комітету — Каракуц

Т.Ю.  Запропонувала  проголосувати  за  порядок  денний  з  врахуванням  отриманої

пропозиції.

ГОЛОСУВАЛИ:

За — 15

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

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

пропозиції

2.

СЛУХАЛИ: Про  визнання  таким,  що  втратило  чинність,  рішення  виконавчого

комітету міської ради від 26.06.2019 № 292 “ Про делегування функцій замовника

робіт  по  об’єкту  «Реконструкція  дитячого  майданчика,  прилеглої  території  до

будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького,  частини тротуарів та дороги по

вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман. Коригування»”

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 334 (додається)

3.

СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  від  23.04.2019

№201  «Про  затвердження  Порядку  відшкодування  витрат  на  утримання  об’єктів

благоустрою на території Лиманської ОТГ» 

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 335 (додається)

4.

СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Лиманської 

міської ради від 19.06.2019 року за №265 “Про вирішення житлових питань”

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 336 (додається)



5.

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

15.05.2019 №223 «Про делегування функцій замовника робіт по поточному ремонту

доріг комунальної власності»

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 337 (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.

Секретар міської ради, 

головуюча на засіданні      Т.Ю. Каракуц


