
   
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л   №  13
чергового засідання виконавчого комітету міської ради

21.08.2019 Почато засідання о 10.00

м. Лиман Закінчено засідання о 11.30

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:

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

Богуславський О.М. - Староста 

Барабаш Л.М. - Директор Шандриголівської ЗОШ

Безгубов М.В. - Староcта

Гамаюнова Ю.М. - Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих

органів ради

Герасименко В.В. - староста

Драч Ю.А. - Заступник міського голови

Малий Р.О. - Керуючий справами виконавчого комітета

Мікулін О.І. - Староста 

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

України

Муравльова О.М. - Заступник міського голови

Рибалко Ю.В. - Староста 

Сердюк В.В. - Староста

Сичов А.В. - Староста

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

Шабля В.А. - Голова Асоціації фермерів

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ:

Ващелін  Є.М.,  Заболотний  В.І.,  Мараховський  О.В.,  Меделяєва  Н.В.,  Сиротенко

О.М.,,  Бугайов  С.В.,  Фільчак  П.Д.,  Цимідан  П.Ф.,    Погуляй  І.М.,  Фесенко

В.П.,Філоненко Л.В.

ПРИСУТНІ:

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

списком)

Порядок денний:

№ 

з/п

Назва питання

1 Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.02.2014



року № 20  “Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті

міської ради”

Доповідач: Донцова Олеся Валентинівна — начальник загального відділу

2 Про  стан  готовності  сільськогосподарських  підприємств  Лиманської

об’єднаної  територіальної  громади  до  проведення  комплексу  осінньо  –

польових робіт у 2019 році.

Доповідач:  Кабацький  Андрій  Миколайович  —  в.о.  начальника  відділу

агропромислового розвитку

3 Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2019

року  №  249  “Про  стан  готовності  сільськогосподарських  підприємств

Лиманської об’єднаної територіальної громади до збирання ранніх зернових у

2019 році”.

Доповідач:  Кабацький  Андрій  Миколайович  —  в.о.  начальника   відділу

агропромислового розвитку

4 Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 16.05.2018 № 152 “Про

виконання Програми зайнятості населення м. Лиманна період до 2017 року і

попередній  розгляд  проекту  рішення  міської  ради  “Про  затвердження

Програми зайнятості населення Лиманської об'єднаної територіальної громади

на 2018-2020 роки” за перше півріччя 2019 року.

Доповідач:  Єрьоменко  Тетяна  Анатоліївна  —  директор  міського  центру

зайнятості

5 Про надання дозволу на перепланування квартири № 22 шляхом улаштування

балкону  у житловому  будинку  № 10 по  вулиці  Студентська  в  місті  Лиман

Донецької області 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна  - начальник відділу містобудування та

архітектури

6 Про  виплату  матеріальної  допомоги  учасникам антитерористичної  операції,

ветеранам  війни  та  праці,  ветеранам  Афганської  війни  (воїнам-

інтернаціоналістам),  особам  з  інвалідністю,  які  зареєстровані  на  території

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального

захисту населення

7 Про  затвердження  рішень  комісії  з  питань  прийняття  рішення  про

відшкодування  вартості  путівки  на  оздоровлення  та  відпочинку  дітей 

Лиманської  об’єднаної територіальної громади у 2019 році

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального

захисту населення

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

Програми  розвитку  місцевого  самоврядування  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади на 2019 рік», затвердженої рішенням міської ради від

20.12.2018 № 7/58-2712» 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна —  начальник відділу обліку та звітності

виконавчого комітету міської ради

9 Звіт про роботу комунального  підприємства  “Лиманська СЄЗ” за  I півріччя

2019 ріку 

Доповідач:Шепілов  Дмитро  Олександрович  —  директор  комунального 

підприємства  “Лиманська СЄЗ”

10 Звіт про роботу комунального  підприємства  “Лиманський “Зеленбуд”” за  I



півріччя 2019 ріку

Доповідач: Ляшенко Микола Дмитрович — заступник директора комунально-

го  підприємства  “Лиманський “Зеленбуд””

11 Про нагородження Почесною грамотою міської ради

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови

12 Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови

13 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

14 Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

15 Про погодження місця встановлення дитячого майданчика

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

16 Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від

15.05.2019  №223  “Про  делегування  функцій  замовника  робіт  на  поточний

ремонт доріг, фінансування яких у 2019 році передбачається за рахунок коштів

місцевого бюджету” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

17 Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від

20.02.2019  №62  “Про  затвердження  Переліку  доріг  комунальної  власності

Лиманської об’єднаної територіальної громади, що потребують поточного та

капітального ремонту у 2019 році” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

18 ..  «Про  хід  виконання  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від

17.04.2019  № 167   Про підсумки осінньо-зимового періоду 2018-2019 р.р. та

заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до

роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р.”

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

19 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  2019  рік,

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

20 Про затвердження проектної документації 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

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

міської ради від 21.03.2019 №7/62-2998 “Про затвердження переліку проектів,

що  плануються  до  реалізації  за  рахунок  інфраструктурної  субвенції  з

державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури

Лиманської об’єднаної територіальної громади””

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

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

міської ради від 21.03.2019 №7/62-2998 “Про затвердження переліку проектів,

що  плануються  до  реалізації  за  рахунок  інфраструктурної  субвенції  з

державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури

Лиманської об’єднаної територіальної громади”” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови



23 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання

Доповідач:  Парфьонова  Наталія  Олексіївна  —  директор  територіального

центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) м. Лиман

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

виконання  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Лиманської

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на

2020 і 2021 роки за I півріччя 2019 року” 

Доповідач:  Авдєєнко  Надія  Павлівна  —  начальник  відділу  економічного

розвитку та торгівлі

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

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

затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Лиманської

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на

2020 і 2021 роки” 

Доповідач:  Авдєєнко  Надія  Павлівна  —  начальник  відділу  економічного

розвитку та торгівлі

26 Про виконання бюджету  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади за І

півріччя 2019 року

Доповідач:  Запащенко  Наталія  Олександрівна  —  заступник  начальника

фінансового управління міської ради

27 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

територіальної громади на 2019 рік»

Доповідач:  Запащенко  Наталія  Олександрівна  —  заступник  начальника

фінансового управління міської ради

28 Про  затвердження  Положення  про  комісію  Лиманської  міської  об'єднаної

територіальної  громади 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  та  виплату  грошової  компенсації  за  належні  для  отримання

житлові приміщення.

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей 

29 Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця 

проживання Зельмана Германа Андрійовича, 26.11.2017 року народження, для

його тимчасового виїзду за межі України
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей 

30 Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця

проживання  Рехтік  Аміни  Віталіївни,  10.09.2005  року  народження,  для  її

тимчасового виїзду за межі України

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей

31 Про  надання  дозволу  Щербак  Ганні  Василівні  на  укладення  договору

дарування на її ім’я 1/2 частини квартири 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей

32 Про надання дозволу Артюшенко Оксані Олександрівні на укладення договору

купівлі - продажу на ім’я її малолітнього сина – Артюшенко Марка Павловича,

16.02.2011 року народження року народження, житлового будинку.

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей

33 Про  клопотання  перед  виконавчим  комітетом  міської  ради  про  прийняття



рішення щодо надання дозволу Дерев’янко Микиті  Андрійовичу,  24.04.2004

року народження, на укладення правочину щодо продажу 1/3 частини квартири

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей

34 Про надання дозволу Чугай Катерині Олексіївні, на укладення правочину щодо

продажу 1/2  частини квартири від  імені  її  малолітнього  сина  Чугай  Назара

Євгеновича, 31.01.2015 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей

35 Про надання дозволу Зуєвій Еллі Олександрівні на укладення правочину щодо

прийняття в дар житлового будинку та земельної ділянки на ім’я малолітньої

доньки – Гудимової Евеліни Ігорівни, 15.06.2009 року народження, від імені

батька дитини – Гудимова Ігора Вікторовича.

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей

36 Про  надання  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та

збройних  конфліктів  малолітньому  Черненко  Максиму  Вячеславовичу,

03.03.2008 року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей

37 Про  надання  статусу  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та

збройних конфліктів малолітньому Луцик Єгору Сергійовичу, 27.03.2014 року

народження

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей  

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.

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, 16.08.2019 та 20.08.2019 відбулись 

позапланові 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 ріше-

ння, що вимагають внесення 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 відповідальним за 

підготовку рішень (Піменова О.А., Авдєєнко Н.П., Запащенко Н.О.) внести відповідні 

доповнення та зміни до них.»

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

Каракуц  Т.Ю.  Запропонувала  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 

пропозицій

2.

СЛУХАЛИ:Про  хід  виконання  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від

19.02.2014  року № 20  “Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому

комітеті міської ради”

Донцова О.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення ПР-1 (додається)

3.

СЛУХАЛИ:Про  стан  готовності  сільськогосподарських  підприємств  Лиманської

об’єднаної  територіальної  громади до проведення  комплексу  осінньо – польових

робіт у 2019 році.

Кабацький А.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №338  (додається)

4.

СЛУХАЛИ:Про  хід  виконання  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від

19.06.2019  року № 249 “Про стан готовності  сільськогосподарських підприємств

Лиманської об’єднаної територіальної громади до збирання ранніх зернових у 2019

році”.

Кабацький А.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16



Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало — 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення ПР-2  (додається)

5.

СЛУХАЛИ:Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 16.05.2018 № 152

“Про виконання Програми зайнятості населення м. Лиманна період до 2017 року і

попередній  розгляд  проекту  рішення  міської  ради  “Про  затвердження  Програми

зайнятості  населення Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020

роки” за перше півріччя 2019 року.

Єрьоменко Т.А.

ВИСТУПИЛИ: Член виконавчого комітету, староста Рубцівського старостинського

округу Безгубов М.В. -  чи не розглядаєте ви питання  про створення віддаленого

пункту на селах та селищах або проведення мобільного офісу.

Директор  міського  центру  зайнятості  Єрьоменко  Т.А.  -  дане  питання  складно

вирішити технологічно, але ми розглянемо дане питання ще раз.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення ПР-3 (додається)

6.

СЛУХАЛИ:Про  надання  дозволу  на  перепланування  квартири  №  22  шляхом

улаштування балкону у житловому будинку № 10 по вулиці Студентська в місті

Лиман Донецької області 

Шпак О.Г.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 339  (додається)

7.

СЛУХАЛИ:Про  виплату  матеріальної  допомоги  учасникам  антитерористичної

операції,  ветеранам  війни  та  праці,  ветеранам  Афганської  війни  (воїнам-

інтернаціоналістам),  особам  з  інвалідністю,  які  зареєстровані  на  території

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Мальченко Г.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 340(додається)

8.

СЛУХАЛИ:Про  затвердження  рішень  комісії  з  питань  прийняття  рішення  про



відшкодування  вартості путівки на оздоровлення та відпочинку дітей  Лиманської

 об’єднаної територіальної громади у 2019 році. Також доповідач повідомила, що

під час розгляду даного питання  виникає конфлікт інтересів у Гамаюнової Юлії

Миколаївни. Відповідно до ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції” нею

написано заяву про виникнення конфлікту інтересів. Врегулювання конфлікту буде

здійснювати шляхом неучасті у голосуванні.

Мальченко Г.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —15

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало — 1 (Гамаюнова Ю.М.)

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 341 (додається)

9.

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

Програми  розвитку  місцевого  самоврядування  Лиманської  об’єднаної

територіальної  громади  на  2019  рік»,  затвердженої  рішенням  міської  ради  від

20.12.2018 № 7/58-2712» 

Манцева Н.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №342  (додається)

10.

СЛУХАЛИ:Звіт  про  роботу  комунального  підприємства  “Лиманська  СЄЗ”  за  I

півріччя 2019 ріку 

Шепілов Д.О.

ВИСТУПИЛИ: Член виконавчого комітету, староста Рубцівського старостинського

округу Безгубов  М.В.  -  чи  можливо  на  суму  зазначену  в  звіті  забезпечити

обслуговування водоканалізаційного господарства. 

Директор КП «Лиманська СЕЗ» Шепілов Д.О. - ці кошти витрачені на придбання

запчастин для ремонту свердловин. 

Член виконавчого комітету,  староста Тернівського старостинського округу Сичов

А.В. - чому піднялась сума за квартплату, які ви послуги надаєте.

Член виконавчого  комітету  міської  ради,  заступник міського  голови Муравльова

О.М.  –  тариф  на  оплату  послуг  розраховано  окремо  по  кожному  будинку  та

складено необхідні кошториси, які затверджено виконавчим комітетом Лиманської

міської  ради.  Крім  того,  наголосила,  що  на  нараді  в  облдержадміністрації  було

зауважено на обов’язковому включенні до тарифу послуг з газопостачаня.

Депутат  Лиманської  міської  ради  Воскобойников  Є.О.-  чи  компенсують  Вам

різницю за надання послуг з перевезення пасажирів. 

Директор КП «Лиманська СЕЗ» Шепілов Д.О.  - компенсацію збитків  за надання

послуг з перевезення пасажирів нам здійснює  виконком міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 



Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 343(додається)

11.

СЛУХАЛИ:Звіт про роботу комунального  підприємства  “Лиманський “Зеленбуд””

за I півріччя 2019 ріку

Ляшенко М.Д.

ВИСТУПИЛИ:  Член  виконавчого  комітету,  староста  Ярівського  старостинського

округу  Богуславський  О.М.  –  чи  вирішується  питання  відлову  безпритульних

тварин.

Директор КП «Лиманський Зеленбуд» Ляшенко М.Д. - питання можливо вирішити

лише через пів місяця. 

Член виконавчого  комітету  міської  ради,  заступник міського  голови Муравльова

О.М.- На даний час є проблема з вирішення даного питання. Якщо до кінця серпня

підрядна організація не приступить до виконання робіт, то буде подано скаргу до

суду.

Депутат  Лиманської  міської  ради  Воскобойніков  Є.О.  –  на  підприємстві  існує

заборгованість, чи включено до неї борг який зробила Мороз Н.О. 

Директор КП «Лиманський Зеленбуд» Ляшенко М.Д. - це питання вирішуються в

суді. 

Член  виконавчого  комітету,  староста  Рубцівського  старостинського  округу

Безгубов М.В. - чи передбачено ремонт тротуару в  с. Рубці. 

Директор  КП  «Лиманський  Зеленбуд»  Ляшенко  М.Д.  -  так,  питання  вже

вирішується.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №344 (додається)

12.

СЛУХАЛИ:Про нагородження Почесною грамотою міської ради

Драч Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 345 (додається)

13.

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

громади

Драч Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 346 (додається)

14.

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 347 (додається)

15.

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 348 (додається)

16.

СЛУХАЛИ:Про погодження місця встановлення дитячого майданчика

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 349 (додається)

17.

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

15.05.2019 №223 “Про делегування функцій замовника робіт на поточний ремонт

доріг, фінансування яких у 2019 році передбачається за рахунок коштів місцевого

бюджету” 

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №350 (додається)

18.

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

20.02.2019  №62  “Про  затвердження  Переліку  доріг  комунальної  власності

Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади,  що  потребують  поточного  та

капітального ремонту у 2019 році” 

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:



За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 351 (додається)

19.

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

17.04.2019  № 167  Про підсумки осінньо-зимового періоду 2018-2019 р.р. та заходи

щодо  підготовки  підприємств  житлово-комунального  господарства  до  роботи  в

осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р.”

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення ПР-4 (додається)

20.

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 2019 рік,

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701 

Муравльова О.М.

Член  виконавчого  комітету,  староста  Рубцівського  старостинського  округу

Безгубов М.В. – навіщо були зняті кошти з водопостачання на ремонт ліфтів. 

Член виконавчого  комітету  міської  ради,  заступник міського  голови Муравльова

О.М.— виникла необхідність в перестановці коштів. 

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 352 (додається) зі змінами та доповненнями 

21.

СЛУХАЛИ:Про затвердження проектної документації 

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №353 (додається)

22.

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

рішення  міської  ради  від  21.03.2019  №7/62-2998  “Про  затвердження  переліку

проектів,  що  плануються  до  реалізації  за  рахунок  інфраструктурної  субвенції  з

державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури



Лиманської об’єднаної територіальної громади””

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 354 (додається) 

23.

СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання

Парфьонова Н.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 355  (додається) 

24.

СЛУХАЛИ:Про  попередній  розгляд  та  схвалення  проекту  рішення  міської  ради

“Про  виконання  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Лиманської

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020

і 2021 роки за I півріччя 2019 року” 

Авдєєнко Н.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 356 (додається) 

25.

СЛУХАЛИ:Про  попередній  розгляд  та  схвалення  проекту  рішення  міської  ради

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

затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Лиманської

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020

і 2021 роки” 

Авдєєнко Н.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 357 зі змінами (додається) 

26.

СЛУХАЛИ:Про виконання бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади

за І півріччя 2019 року

Запащенко Н.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16



Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 358 (додається) 

27.

СЛУХАЛИ: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 територіальної громади на 2019 рік»

Запащенко Н.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 359 зі  змінами та доповненнями (додається) 

28.

СЛУХАЛИ:Про затвердження Положення про комісію Лиманської міської об'єднаної

територіальної  громади  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 та  виплату

грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 360 (додається) 

29.

СЛУХАЛИ:З метою приваблення інвестицій та впізнаваності Лиманської ОТГ було

розроблено  бренд  громади.  Представлено  два  варіанти  бренду  .  Наразі  триває

голосування. Громадяни нашої громади мають можливість вибрати той бренд який

їм більше сподобався а бо проголосувати проти жодного з представлених варіантів.

Авдєєнко Н.О.

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до відома 

30.

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



31.

СЛУХАЛИ:Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження

місця проживання Зельмана Германа Андрійовича, 26.11.2017 року народження, для

його тимчасового виїзду за межі України

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №361 (додається)

32.

СЛУХАЛИ:Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження

місця  проживання  Рехтік  Аміни  Віталіївни,  10.09.2005  року  народження,  для  її

тимчасового виїзду за межі України

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 362 (додається)

33.

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Щербак Ганні Василівні на укладення договору

дарування на її ім’я 1/2 частини квартири 

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 363 (додається)

34.

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Артюшенко Оксані Олександрівні на укладення

договору  купівлі  -  продажу  на  ім’я  її  малолітнього  сина  –  Артюшенко  Марка

Павловича, 16.02.2011 року народження року народження, житлового будинку.

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало — 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 364 (додається)

35.

СЛУХАЛИ:Про  клопотання  перед  виконавчим  комітетом  міської  ради  про

прийняття  рішення  щодо  надання  дозволу  Дерев’янко  Микиті  Андрійовичу,

24.04.2004 року народження, на укладення правочину щодо продажу 1/3 частини

квартири 



Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало -0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 365  (додається)

36.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Чугай Катерині Олексіївні, на укладення правочину

щодо продажу 1/2 частини квартири від імені її малолітнього сина Чугай Назара Євге-

новича, 31.01.2015 року народження 

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало -0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 366  (додається)

37.

СЛУХАЛИ:Про  надання  дозволу  Зуєвій  Еллі  Олександрівні  на  укладення

правочину щодо прийняття в дар житлового будинку та земельної ділянки на ім’я

малолітньої доньки – Гудимової Евеліни Ігорівни, 15.06.2009 року народження, від

імені батька дитини – Гудимова Ігора Вікторовича.

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало -0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 367  (додається)

38.

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

збройних конфліктів  малолітньому Черненко Максиму Вячеславовичу,  03.03.2008

року народження  

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 368  (додається)

39.

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

збройних конфліктів малолітньому Луцик Єгору Сергійовичу, 27.03.2014 року наро-

дження

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 



Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 369  (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

Керуючий справами виконавчого                                                                  Р.О. Малий 

комітету міської ради


