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ПРИЙНЯЛИ
 

Цимідан П.Ф. -

Безгубов М.В. -

Барабаш Л.М. -

Гамаюнова Ю.М. -

Драч Ю.А. -

Заболотний В.І. -

Малий Р.О. -

Мікулін О.І. -

Морозова Л.І. -

Меделяєва Н.В. -

Муравльова О.М. -

Каракуц Т.Ю. -

Рибалко Ю.В. -

Сердюк В.В. -

Сиротенко О.М. -

Філоненко Л.В. -

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО

Бугайов С.В., Богуславський

О.В., Погуляй І.М., Фільчак

 

ПРИСУТНІ: 

Начальники управлінь та

списком) 

 

Порядок денний: 

 

№ 

з/п 

1 Про хід виконання

року № 20 “Про стан

міської ради” 

Доповідач: Донцова

виконавчого комітету

2 Про  схвалення проєкту

 
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

П Р О Т О К О Л   №  14 

чергового засідання виконавчого комітету міської

    Почато засідання

    Закінчено засідання

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ

- Міський голова, головуючий на засідання

- Староста 

- Директор Шандриголівської ЗОШ 

- Заступник міського голови 

- Заступник міського голови 

- Староста 

- Керуючий справами виконавчого комітету

- Староста 

- Голова міської ради ветеранів війни

України 

- Староста 

- Заступник міського голови 

- Секретар міської ради 

-  Староста  

- Староста 

- Староста 

- Староста 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ
 

Богуславський О.М., Ващелін Є.М., Герасименко

Фільчак П.Д., Сичов А.В., Труш І.В., Шабля

управлінь та відділів міської ради, керівники організацій

.Назва питання 

виконання рішення виконавчого комітету міської

Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому

Донцова Олеся Валентинівна — начальник

комітету міської ради 

схвалення проєкту рішення “Про затвердження Цільової

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

комітету міської ради 

засідання о 10.00 

Закінчено засідання о 10.50 

ЗАСІДАННІ: 

засідання 

виконавчого комітету 

війни праці та Збройних Сил 

ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ: 

Герасименко В.В.,  Мараховський 

Шабля В.А., Фесенко В.П. 

організацій та установ (за 

міської ради від 19.02.2014 

громадян у виконавчому комітеті 

начальник загального відділу 

затвердження Цільової Програми " 



Створення територіального центру комплектування та соціальної підтримки 2020 

р." на території Лиманської об'єднаної територіальної громади  

Доповідач: Чернишов Юрій Іванович — т.в.о.  військового комісара Слов'янського 

об'єднаного міського військового комісаріату, майор 

3 Про встановлення батьківської плати та встановлення додаткових пільг за 

навчання у комунальному закладі спеціалізованої мистецької освіти «Музична 

школа міста Лиман» на 2020-2021 учбовий рік 

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

4 Про виплату матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС, особам з 

інвалідністю, ветеранам Другої світової війни та прирівняним до них особам, 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, воїнам-

інтернаціоналістам, які зареєстровані на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади  

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

5 Про  переведення  дачного  будинку № 34/11, який розташований по вулиці 

Діамантова у місті Лиман Донецької області, у житловий будинок 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету 

6 Про стан готовності сільськогосподарських підприємств Лиманської 

об’єднаної територіальної громади до проведення комплексу осінньо – 

польових робіт у 2020 році. 

Доповідач: Задорожний Олексій Олександрович — начальник відділу 

агропромислового розвитку 

7 Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2019 

року № 197 “Про стан готовності сільськогосподарських підприємств 

Лиманської об’єднаної територіальної громади до збирання ранніх зернових у 

2020 році”. 

Доповідач: Задорожний Олексій Олександрович — начальник відділу 

агропромислового розвитку 

8 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

9 Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

10 Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

11 «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 

12 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 

13 Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 



14 Про затвердження звіту про оцінку нерухомого майна комунальної власності 

Лиманської об’єднаної територіальної громади та подовження договорів 

оренди  

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови 

15 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 

16 Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії з придбання житла 

для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

за кошти бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади, обласного 

бюджету на умовах співфінансування  

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

17 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об'єднаної територіальної громади однокімнатної 

квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман,   вул. Івана Лейка, 

будинок №20, квартира №86для дітей — сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, особам з їх числа” 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

18 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об'єднаної територіальної громади однокімнатної 

квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман,   вул. К.Гасієва, будинок 

№5, квартира №90 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, особам з їх числа  

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

19 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об'єднаної територіальної громади однокімнатної 

квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман,   вул. К.Гасієва, будинок 

№17, квартира №88 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, особам з їх числа” 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

20 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

21 Про відведення місць для для розміщення матеріалів передвиборної агітації на 

території Лиманської міської ради  

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

22 Про встановлення пам’ятного знаку Власенку Юрію Олександровичу 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

23 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Парфьонова Наталія Олексіївна — директор 

Територіальномуцентрісоціального обслуговування ( надання соціальних послуг) 

м. Лиман 

24 Про затвердження розпорядження міського голови 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності, 

головний бухгалтер виконавчого комітету 

25 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 

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

Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік», затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2019 № 7/73-4508» 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності, 

головний бухгалтер виконавчого комітету 

27 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 

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

виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади за I півріччя 2020 року”  

Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна — начальник відділу економічного розвитку 

і торгівлі 

29 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 

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

півріччя  2020 року 

Доповідач: Запащенко Наталія Олександрівна — заступник начальника 

фінансового управління міської ради 

31 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: Запащенко Наталія Олександрівна — заступник начальника 

фінансового управління міської ради 

32 Про припинення опіки над майном Гавриш Анастасії Олександрівни, 

02.08.2002 року народження.  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

33 Про надання дозволу Вакуленко Оксані Іванівні на укладення правочину щодо 

продажу 1/2 частини автомобіля від імені її малолітньої доньки – Вакуленко 

Любові Аркадіївни, 05.11.2008 року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

34 Про надання дозволу Шитєнковій Наталії Анатоліївні на укладення договору 

купівлі-продажу від її імені житлового будинку та земельної ділянки.  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

35 Про надання малолітньому Седеню Анатолію Костянтиновичу, 16.02.2007 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

36 Про надання неповнолітній Кирпі Крістіні, 24.11.2002 року народження, статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 



37 Про влаштування неповнолітньої Кирпи Крістіни, 24.11.2002 року 

народження, до  державного навчального закладу на повне державне 

утримання 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

38 Про надання дозволу Лисаченку Євгену Михайловичу на укладення договору 

дарування на його ім’я квартири  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

39 Про надання дозволу на амбулаторну психіатричну допомогу малолітньому 

Мешалкіну Данилу Андрійовичу, 02.09.2009 року народження, без згоди 

батька – Мешалкіна Андрія Сергійовича 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

40 Про надання дозволу Лабунець Ользі Олександрівні на укладення правочину 

купівлі - продажу квартири на ім’я її малолітньої доньки – Лабунець Вєроніки 

Геннадіївни, 20.05.2009 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів, малолітній  Побединській Дар’ї Віталіївні, 08.12.2008 

року народження.  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів, малолітньому  Побединському Євгенію Віталійовичу, 

09.06.2013 року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей   

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

збройних конфліктів, малолітньому  Боброву Радомиру Андрійовичу, 

17.04.2014 року народження.  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів, малолітній  Бобровій Василисі Андріївні, 05.03.2010 

року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей   

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

збройних конфліктів малолітньому Черніку Іллі Вадимовичу, 26.06.2013 року 

народження.  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей   

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

збройних конфліктів малолітньому Черніку Ігорю Вадимовичу, 26.06.2013 

року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей    

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

збройних конфліктів, малолітній  Остроушко Дарині Олексіївні, 16.07.2011 

року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей    

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

збройних конфліктів, малолітній  Остроушко Вікторії Олексіївні, 19.04.2007 

року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей   

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

збройних конфліктів, малолітній  Бульбі Анастасії Юріївні, 08.04.2013 року 

народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей   



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

збройних конфліктів малолітній  Сировацькій Мирославі Олександрівні, 

30.08.2011 року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей   

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

збройних конфліктів неповнолітній Каршицькій Єлизаветі Євгеніївні, 

07.05.2005  року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей   

52 Про влаштування Гуніної Діани Сергіївни, 30.11.2004 року народження  на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

53 Про влаштування Копиці Данила Сергійовича, 15.01.2006 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

54 Про влаштування Слєпцова Анатолія Михайловича, 30.05.2007 року 

народження цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

55 Про влаштування Слєпцової Мілани Михайлівни, 23.11.2005 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

56 Про влаштування Тимошенко Ростислава Ігоревича, 10.08.2007 року 

народження на цілодобове перебуваннядо закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

57 Про влаштування Романенко Микити Руслановича, 09.08.2012 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

58 Про влаштування Голощапова Максима Володимировича, 20.09.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

59 Про влаштування Лисенко Станіслава Романовича, 28.12.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

60 Про влаштування  Лисенко Віталія Романовича,04.06.2012 року народження  

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

61 Про влаштування  Лисенко Романа Романовича, 22.08.2014 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

62 Про влаштування Каніщеву Софію Романівну, 29.09.2014 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

63 Про влаштування Каніщева Олександра Романовича, 29.03.2007 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

64 Про влаштування Каніщеву  Діану Романівну, 16.09.2008 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

65 Про влаштування Каніщеву Анастасію Романівну, 03.10.2011 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

66 Про влаштування  Малишева Іллю Станіславовича, 23.01.2012 року 



народження  на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

67 Про влаштування  Малишеву Дарину Станіславівну, 11.03.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

68 Про влаштування Крох Олексія Андрійовича, 15.08.2008 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

69 Про влаштування Крох Сергія Андрійовича 19.08.2013 року на цілодобове 

перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

70 Про влаштування Крох Леоніда Андрійовича, 14.06.2010 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

71 Про влаштування Крох  Андрія Андрійовича 07.05.2012 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

72 Про влаштування Крох Олену Андріївну, 03.07.2007 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

73 Про влаштування Шерстюк Ілону Володимирівну, 14.08.2014 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

74 Про влаштування Шерстюк Валерія Володимировича, 24.06.2013 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

75 Про влаштування Шерстюк Сергія Володимировича, 07.03.2011 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

76 Про влаштування Шерстюк Лілію Володимирівну, 11.06.2012 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

77 Про влаштування Гаврилюк Дмитра Олександровича, 30.05.2009 року 

народження дитини  на цілодобове перебування до закладу інституційного 

догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

78 Про влаштування Гаврилюк Євгенія Олександровича, 18.11.2007 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

 Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

79 Про влаштування Гавриша Володимира Сергійовича, 16.03.2009 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

80 Про влаштування Цвігун Дмитра Сергійовича, 03.05.2007 року народження  

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

81 Про влаштування Литовченко Леоніда Сергійовича, 16.12.2006 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

82 Про влаштування  Худолій Леоніда Євгенійовича, 26.09.2006 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 



83 Про влаштування Худолій Анастасії Миколаївни,  22.04.2008 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

84 Про влаштування  Конді Святослава Васильовича, 30.12.2012 року народження  

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

85 Про влаштування Конді Владислава Васильовича, 31.03.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

 Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

86 Про влаштування  Мешалкіна Данила Андрійовича, 02.09.2009 року 

народження  на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

 Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

87 Про влаштування Марченко Павла Павловича, 16.11.2007 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

88 Про влаштування  Нєдова Дмитра Миколайовича, 07.03.2008 року народження  

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

89 Про влаштування Шендрікова Максима Юрійовича, 08.09.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

90 Про влаштування  Артемчук Анатолія Івановича, 22.03.2006 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

91 Про влаштування  Шендрікова Леоніда Юрійовича, 14.04.2007 року 

народження  на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

92 Про влаштування  Ропотової Сніжани Миколаївни, 04.10.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

 Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

93 Про влаштування Ропотова Віталія Васильовича, 16.04.2009 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

94 Про зарахування Ропотової Василини Василівни, 19.01.2008 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

95 Про влаштування  Півень Ганну Михайлівну 12.12.2010 року народження  

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

96 Про влаштування  Півень Маргариту Михайлівну, 01.11.2013 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

97 Про влаштування  Півень Анастасію Михайлівну, 18.03.2012 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

 Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

98 Про влаштування  Півень Максима Михайловича, 24.09.2008 року народження 

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

 Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

99 Про влаштування  Запорожець Олександра Павловича, 10.06.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

 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. 

Цимідан П.Ф. 

ВИСТУПИЛИ:Малий Роман Олександрович керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради звернувся до присутніх з наступною пропозицією “Шановні 

члени виконавчого комітету, 17.08.2020 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 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 № 7/73-4509 «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., Запащенко Н.О., 

Манцева Н.І.) внести відповідні доповнення та зміни до них 

 

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

врахуванням отриманих пропозицій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За — 16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято порядок денний в цілому та за основу роботи  

 

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  схвалення проєкту рішення “Про затвердження Цільової Програми " 

Створення територіального центру комплектування та соціальної підтримки 2020 р." на 

території Лиманської об'єднаної територіальної громади  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 275 (додається) 

4. 

СЛУХАЛИ:Про встановлення батьківської плати та встановлення додаткових пільг 

за навчання у комунальному закладі спеціалізованої мистецької освіти «Музична 

школа міста Лиман» на 2020-2021 учбовий рік 

Гамаюнова Ю.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 276 (додається) 

5. 

СЛУХАЛИ:Про виплату матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС, особам з 

інвалідністю, ветеранам Другої світової війни та прирівняним до них особам, 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, воїнам-

інтернаціоналістам, які зареєстровані на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади  

Гамаюнова Ю.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 277 (додається) 

6. 

СЛУХАЛИ:Про  переведення  дачного  будинку № 34/11, який розташований по 

вулиці Діамантова у місті Лиман Донецької області, у житловий будинок 

Шпак О.Г. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 2278 (додається) 

7. 

СЛУХАЛИ:Про стан готовності сільськогосподарських підприємств Лиманської 

об’єднаної територіальної громади до проведення комплексу осінньо – польових 

робіт у 2020 році. 

Задорожний О.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 279 (додається) 

8. 

СЛУХАЛИ:Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

17.06.2019 року № 197 “Про стан готовності сільськогосподарських підприємств 

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

році”. 

Задорожний О.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № ПР-2(додається) 

9. 

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань 

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 280 (додається) 

10. 

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб 

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 281 (додається) 

11. 

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку 

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  



Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 282 (додається) зі змінами 

12. 

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 —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № ПР-3 (додається) 

13. 

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 —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 283 (додається) зі змінами 

14. 

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

громади 

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 284 (додається) 

15. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження звіту про оцінку нерухомого майна комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади та подовження договорів 

оренди  

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 285 (додається) 



16. 

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 —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 286 (додається) 

17. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії з придбання 

житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

за кошти бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади, обласного 

бюджету на умовах співфінансування  

Драч Ю.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 287 (додається) 

18. 

СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до 

комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної громади однокімнатної 

квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман,   вул. Івана Лейка, будинок 

№20, квартира №86для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 

особам з їх числа” 

Драч Ю.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 288 (додається) 

19. 

СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до 

комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної громади однокімнатної 

квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман,   вул. К.Гасієва, будинок №5, 

квартира №90 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 

особам з їх числа  

Драч Ю.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 289 (додається) 



20. 

СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до 

комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної громади однокімнатної 

квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман,   вул. К.Гасієва, будинок №17, 

квартира №88 для дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 

особам з їх числа” 

Драч Ю.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 290 (додається) 

21. 

СЛУХАЛИ:Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Драч Ю.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 291 (додається) 

22. 

СЛУХАЛИ:Про відведення місць для для розміщення матеріалів передвиборної 

агітації на території Лиманської міської ради  

Малий Р.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 292 (додається) 

23. 

СЛУХАЛИ:Про встановлення пам’ятного знаку Власенку Юрію Олександровичу 

Малий Р.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 293  (додається) 

24. 

СЛУХАЛИ:Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Парфьонова Н.О. 

ВИСТУПИЛИ: Каракуц Т.Ю. – секретар міської ради, член виконавчого комітету.  

Повідомила про виникнення конфлікту інтересів під час розгляду даного питання . 

Врегулювання конфлікту буде здійснювати шляхом не участі у голосуванні. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —15 



Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 1 (Каракуц Т.Ю. конфлікт інтересів) 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 294 (додається)  

25. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження розпорядження міського голови 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 295 (додається) 

26. 

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 —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 296 (додається) 

27. 

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

Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної 

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

4508» 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 297 (додається)  

28. 

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 —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  298(додається) зі змінами 



29. 

СЛУХАЛИ:Про попередній розгляд та схвалення проекту рішення міської ради “Про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади за I півріччя 2020 року”  

Авдєєнко Н.П. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 299 (додається) 

30. 

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 —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 300 (додається) зі змінами 

31. 

СЛУХАЛИ:Про виконання бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади за 

І півріччя  2020 року 

Запащенко Н.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 301 (додається) 

32. 

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” 

Запащенко Н.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 302 (додається) зі змінами 

33. 

СЛУХАЛИ:Про припинення опіки над майном Гавриш Анастасії Олександрівни, 

02.08.2002 року народження.  

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 



За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 303 (додається) 

34. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Вакуленко Оксані Іванівні на укладення правочину 

щодо продажу 1/2 частини автомобіля від імені її малолітньої доньки – Вакуленко 

Любові Аркадіївни, 05.11.2008 року народження  

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 304 (додається) 

35. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Шитєнковій Наталії Анатоліївні на укладення договору 

купівлі-продажу від її імені житлового будинку та земельної ділянки.  

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 305 (додається) 

36. 

СЛУХАЛИ:Про надання малолітньому Седеню Анатолію Костянтиновичу, 16.02.2007 

року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 306 (додається) 

37. 

СЛУХАЛИ:Про надання неповнолітній Кирпі Крістіні, 24.11.2002 року народження, 

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 307 (додається) 

38. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування неповнолітньої Кирпи Крістіни, 24.11.2002 року 

народження, до  державного навчального закладу на повне державне утримання 



Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 308 (додається) 

39. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Лисаченку Євгену Михайловичу на укладення 

договору дарування на його ім’я квартири  

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 309 (додається) 

40. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на амбулаторну психіатричну допомогу 

малолітньому Мешалкіну Данилу Андрійовичу, 02.09.2009 року народження, без 

згоди батька – Мешалкіна Андрія Сергійовича 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 310 (додається) 

41. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Лабунець Ользі Олександрівні на укладення 

правочину купівлі - продажу квартири на ім’я її малолітньої доньки – Лабунець 

Вєроніки Геннадіївни, 20.05.2009 року народження 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 311 (додається) 

42. 

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

збройних конфліктів, малолітній  Побединській Дар’ї Віталіївні, 08.12.2008 року 

народження.  

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 312 (додається) 

43. 

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

збройних конфліктів, малолітньому  Побединському Євгенію Віталійовичу, 

09.06.2013 року народження. 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 313 (додається) 

44. 

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

збройних конфліктів, малолітньому  Боброву Радомиру Андрійовичу, 17.04.2014 

року народження.  

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 314 (додається) 

45. 

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

збройних конфліктів, малолітній  Бобровій Василисі Андріївні, 05.03.2010 року 

народження. 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 315 (додається) 

46. 

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

збройних конфліктів малолітньому Черніку Іллі Вадимовичу, 26.06.2013 року 

народження.  

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 316 (додається) 

47. 

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

збройних конфліктів малолітньому Черніку Ігорю Вадимовичу, 26.06.2013 року 

народження. 



Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 317 (додається) 

48. 

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

збройних конфліктів, малолітній  Остроушко Дарині Олексіївні, 16.07.2011 року 

народження. 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 318 (додається) 

49. 

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

збройних конфліктів, малолітній  Остроушко Вікторії Олексіївні, 19.04.2007 року 

народження. 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 319 (додається) 

50. 

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

збройних конфліктів, малолітній  Бульбі Анастасії Юріївні, 08.04.2013 року 

народження. 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 320 (додається) 

51. 

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

збройних конфліктів малолітній  Сировацькій Мирославі Олександрівні, 30.08.2011 

року народження. 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 321 (додається) 

52. 

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

збройних конфліктів неповнолітній Каршицькій Єлизаветі Євгеніївні, 07.05.2005  

року народження. 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 322 (додається) 

53. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Гуніної Діани Сергіївни, 30.11.2004 року народження  

на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 323 (додається) 

54. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Копиці Данила Сергійовича, 15.01.2006 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 324 (додається) 

55. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Слєпцова Анатолія Михайловича, 30.05.2007 року 

народження цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 325 (додається) 

56. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Слєпцової Мілани Михайлівни, 23.11.2005 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 



Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 326 (додається) 

57. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Тимошенко Ростислава Ігоревича, 10.08.2007 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 327 (додається) 

58. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Романенко Микити Руслановича, 09.08.2012 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 328 (додається) 

59. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Голощапова Максима Володимировича, 20.09.2010 

року народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 329 (додається) 

60. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Лисенко Станіслава Романовича, 28.12.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 330 (додається) 

61. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Лисенко Віталія Романовича,04.06.2012 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 



За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 331 (додається) 

62. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Лисенко Романа Романовича, 22.08.2014 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 332 (додається) 

63. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Каніщеву Софію Романівну, 29.09.2014 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 333 (додається) 

64. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Каніщева Олександра Романовича, 29.03.2007 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 334 (додається) 

65. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Каніщеву  Діану Романівну, 16.09.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 335 (додається) 

66. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Каніщеву Анастасію Романівну, 03.10.2011 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 336 (додається) 

67. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Малишева Іллю Станіславовича, 23.01.2012 року 

народження  на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 337 (додається) 

68. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Малишеву Дарину Станіславівну, 11.03.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 338 (додається) 

69. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Крох Олексія Андрійовича, 15.08.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 339 (додається) 

70. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Крох Сергія Андрійовича 19.08.2013 року на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 340 (додається) 

71. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Крох Леоніда Андрійовича, 14.06.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 



Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 341 (додається) 

72. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Крох  Андрія Андрійовича 07.05.2012 року 

народження  на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 342 (додається) 

73. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Крох Олену Андріївну, 03.07.2007 року народження на 

цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 343 (додається) 

74. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Шерстюк Ілону Володимирівну, 14.08.2014 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 344 (додається) 

75. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Шерстюк Валерія Володимировича, 24.06.2013 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 345 (додається) 

76. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Шерстюк Сергія Володимировича, 07.03.2011 року 



народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 346 (додається) 

77. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Шерстюк Лілію Володимирівну, 11.06.2012 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 347 (додається) 

78. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Гаврилюк Дмитра Олександровича, 30.05.2009 року 

народження дитини  на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 348 (додається) 

79. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Гаврилюк Євгенія Олександровича, 18.11.2007 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 349 (додається) 

80. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Гавриша Володимира Сергійовича, 16.03.2009 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 350 (додається) 

81. 



СЛУХАЛИ:Про влаштування Цвігун Дмитра Сергійовича, 03.05.2007 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 351 (додається) 

82. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Литовченко Леоніда Сергійовича, 16.12.2006 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 352 (додається) 

83. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Худолій Леоніда Євгенійовича, 26.09.2006 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 353 (додається) 

84. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Худолій Анастасії Миколаївни,  22.04.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 354 (додається) 

85. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Конді Святослава Васильовича, 30.12.2012 року 

народження  на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 355 (додається) 



86. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Конді Владислава Васильовича, 31.03.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 356 (додається) 

87. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Мешалкіна Данила Андрійовича, 02.09.2009 року 

народження  на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 357 (додається) 

88. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Марченко Павла Павловича, 16.11.2007 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 358 (додається) 

89. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Нєдова Дмитра Миколайовича, 07.03.2008 року 

народження  на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №359  (додається) 

90. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Шендрікова Максима Юрійовича, 08.09.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 360 (додається) 

91. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Артемчук Анатолія Івановича, 22.03.2006 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 361 (додається) 

92. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Шендрікова Леоніда Юрійовича, 14.04.2007 року 

народження  на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 362 (додається) 

93. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Ропотової Сніжани Миколаївни, 04.10.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 363 (додається) 

94. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Ропотова Віталія Васильовича, 16.04.2009 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 364 (додається) 

95. 

СЛУХАЛИ:Про зарахування Ропотової Василини Василівни, 19.01.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 365 (додається) 

96. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Півень Ганну Михайлівну 12.12.2010 року 

народження  на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 366 (додається) 

97. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Півень Маргариту Михайлівну, 01.11.2013 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 367 (додається) 

98. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Півень Анастасію Михайлівну, 18.03.2012 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 368 (додається) 

99. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Півень Максима Михайловича, 24.09.2008 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 369 (додається) 

100. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування  Запорожець Олександра Павловича, 10.06.2010 року 

народження на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  

Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 370 (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 виконавчого      Р.О. Малий  

комітету міської ради 


