
   
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л   №  15
чергового засідання виконавчого комітету міської ради

18.09.2019 Почато засідання о 10.00

м. Лиман Закінчено засідання о 11.1 0

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:

Цимідан П.Ф. - Міський голова, головуюча на засідання

Богуславський

О.М.

- Староста 

Барабаш Л.М. - Директор Шандриголівської ЗОШ

Безгубов М.В. - Старомта

Ващелін Є.М. - Начальник  Лиманського  відділення  поліції

Слов’янського відділу поліції  Головного управління

Національної поліції України в Доннцькій області

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

виконавчих органів ради

Герасименко В.В. - староста

Драч Ю.А. - Заступник міського голови

Заболотний В.І. - Староста

Малий Р.О. - Керуючий справами виконавчого комітета

Мараховський

О.В.

- Представник громадської організації “Ми”

Мікулін О.І. - Староста 

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

Сил України

Меделяєва Н.В. - Староста

Муравльова О.М. - Заступник міського голови

Погуляй І.М. - Староста

Рибалко Ю.В. - Староста 

Сердюк В.В. - Староста

Сиротенко О.М. - Староста

Сичов А.В. - Староста

Шабля В.А. - Голова Асоціації фермерів

Фільчак П.Д. - Приватний підприємець

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ:



Каракуц Т.Ю, Бугайов С.В., ,Труш І.В.,   , 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 вирішення житлових питань

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

2 Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету міської  ради від

20.03.2013 р.  № 65 «Про  утворення комісії  у  справах  альтернативної

(невійськової) служби» 

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління

соціального захисту населення

3 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: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління

соціального захисту населення

4 Про виплату одноразової грошової допомоги для оформлення паспорту 

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління

соціального захисту населення

5 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської

ради від 21.03.2018 року № 73 «Про утворення комісії з призначення всіх

видів соціальної допомоги в окремих випадках»

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління

соціального захисту населення

6 Про  виплату  матеріальної  допомоги  учасникам  антитерористичної

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

інтернаціоналістам), які зареєстровані на території Лиманської об’єднаної

територіальної громади

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління

соціального захисту населення

7 Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на ІV

квартал 2019 року

Доповідач:  Малий  Роман  Олександрович  —  керуючий  справами

виконавчого комітету міської ради

8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської

ради від 20.02.2019 №42 “Про проведення чергових призовів громадян

України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та

інших військових формувань у 2019 році”

Доповідач:  Ільєнко  Вадим  Олександрович  —  військовий  комісар

Слов'янського об'єднаного міського військового комісаріату 

9 Про  утворення  мобільної  бригади  соціально-психологічної  допомоги

особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за



ознакою статі, та затвердження Положення про неї

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови

10 Про затвердження Порядку взяття громадян на соціальний квартирний

облік,  їх  перебування   на  такому  обліку,  зняття  з  нього  та  надання

соціального  житлового  фонду  для  осіб,   які  потребують  соціального

захисту

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

11 Про затвердження положення  про придбання житлових приміщень для

тимчасового  проживання  внутрішньо  переміщених  осіб  у  Лиманській

об'єднаній територіальній громаді Донецької області

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

12 Про  затвердження    складу  громадської  житлової  комісії  при

виконавчому комітеті Лиманської міської ради та положення про неї

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

13 Про  внесення  змін  до  складу  комісії з  розгляду  міні-проектів,

спрямованих  на  вирішення  проблем  з  поточного  ремонту  під’їздів

житлового фонду, затвердженої  рішенням виконавчого комітету міської

ради  від   20.02.2019 № 52 “Про затвердження Положення про порядок

проведення Конкурсу міні-проектів, спрямованих на вирішення проблем з

поточного ремонту під’їздів житлового фонду”

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

14 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

15 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

16 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

17 Про внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від

20.09.2017  №312  “Про  затвердження  складу  постійно  діючої  комісії  по

інвентаризації, прийому, передачі, визначенню непридатності матеріальних

цінностей  і  встановленню  неможливості  або  неефективності  проведення

відновлювального ремонту об’єктів комунальної власності””

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

18 Про внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від

19.10.2016 №342 “Про  затвердження  Положення  про  конкурсну комісію



щодо призначення управителів з управління багатоквартирними будинками

та складу конкурсної комісії”

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

19 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.01.2017 №8 “Про

затвердження  постійно  діючої  комісії  з  розгляду  питань  пов'язаних  з

відключенням  окремих  приміщень  житлових  будинків  від  мереж

централізованого опалення та гарячого водопостачання”

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

20 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

21 Про включення квартири до числа службових житлових приміщень для

розміщення  працівників  Лиманського  ВП Слов'янського  ВП ГУНП в

Донецькій області

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

22 Про затвердження розпоряджень міського голови

Доповідач:  Манцева  Наталія  Іванівна  —  начальник відділу  обліку  та

звітності виконавчого комітету міської ради

23 Про нагородження Почесною грамотою міської ради

Доповідач:  Драч  Юрій  Анатолійович  —  перший  заступник  міського

голови

24 Про видалення дерев на території Лиманської об'єднаної територіальної

громади

Доповідач:  Драч  Юрій  Анатолійович  —  перший  заступник  міського

голови

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  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:  Пилипенко  Тетяна  Вікторівна  -  заступник  начальника

фінансового управління міської ради

27 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання

Доповідач: Парфьонова Наталія Олексіївна — директор територіального

центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) м. Ли-

ман



28 Про  виведення  з  прийомної  сім’ї  неповнолітньої  Дьоміної  Юлії 

Василівни, 06.01.2003 року народження

Доповідач:  Межерицька  Марина  Олександрівна  —  в.о.  начальника

служби у справах дітей 

29 Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній Скоробагатовій

Катерині Миколаївні, 14.01.2002 року народження

Доповідач:  Межерицька  Марина  Олександрівна  —  в.о.  начальника

служби у справах дітей 

30 Про  дозвіл  на  надання  амбулаторної  психіатричної  допомоги Злобіну

Антону Вадимовичу, 02.01.2011 року народження

Доповідач:  Межерицька  Марина  Олександрівна  —  в.о.  начальника

служби у справах дітей 

31 Про надання неповнолітній   Чернушенко Вірі  Миколаївні,   03.07.2003

року народження,  статусу дитини-сироти 

Доповідач:  Межерицька  Марина  Олександрівна  —  в.о.  начальника

служби у справах дітей 

32 Про прийняття рішення щодо  участі  у вихованні малолітньої Літвінової

Анни Сергіївни, 24.09.2013 року народження, її батька – Літвінова Сергія

Володимировича, 17.02.1983 року народження 

Доповідач:  Межерицька  Марина  Олександрівна  —  в.о.  начальника

служби у справах дітей 

33 Про  надання  дозволу  на  зняття  з  реєстрації  місця  проживання

неповнолітньої  Сєргєєвої  Еліти  Володимирівни,  26.05.2003  року

народження  

Доповідач:  Межерицька  Марина  Олександрівна  —  в.о.  начальника

служби у справах дітей 

34 Про надання дозволу Шацьких Наталії Петрівні на укладення правочину

щодо  продажу  7/8  частин  частин  житлового  будинку  та  7/8  частин

земельної  ділянки від  імені  її  малолітньої  доньки –  Шацьких Марини

Миколаївни, 01.05.2006 року народження.

Доповідач:  Межерицька  Марина  Олександрівна  —  в.о.  начальника

служби у справах дітей 

35 Про  надання  дозволу  Хрустальову  Миколі  Олександровичу  та

Хрустальовій Лілії Михайлівні на укладення правочину щодо прийняття

в дар житлового будинку та земельних ділянок на ім’я їх  малолітнього

сина – Хрустальова Івана Миколайовича, 14.06.2015 року народження.

Доповідач:  Межерицька  Марина  Олександрівна  —  в.о.  начальника

служби у справах дітей 

36 Про надання  дозволу  Савченко  Анастасії  Геннадіївні,  27.02.2004  року

народження,  на  укладення  правочину  щодо  продажу  1/2  частини

легкового автомобіля.

Доповідач:  Межерицька  Марина  Олександрівна  —  в.о.  начальника

служби у справах дітей 

37 Про влаштування неповнолітньої  Дьоміної  Юлії  Василівни,  06.01.2003

року народження до державного навчального закладу на повне державне

утримання 



Доповідач:  Межерицька  Марина  Олександрівна  —  в.о.  начальника

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  17 членів  виконавчого  комітету,  відсутні  10

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, 16.09.2019 та 18.09.2019 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  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 2019
рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701» 

-  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”

-  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»

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   (Сердюк  І.В..,  Авдєєнко  Н.П.,

Пилипенко Т.В.) внести відповідні доповнення та зміни до них.

Шановні члени виконавчого комітету, нам необхідно затвердити порядок

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

денного? 

Каракуц Т.Ю.

ГОЛОСУВАЛИ:

За — 17

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0



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

врахуванням пропозиції

2.

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань

Муравльова О.М.

ВИСТУПИЛИ: 

ГОЛОСУВАЛИ:

За —17

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №371 (додається)

До роботи долучився Богуславський О.М.

3.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету міської ради

від  20.03.2013 р.  № 65  «Про  утворення  комісії  у  справах  альтернативної

(невійськової) служби»

 Яцюк О.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —17

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало — 1(Гамаюнова Ю.М.)

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №372  (додається)

4.

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

Яцюк О.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —17

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало —  1(Гамаюнова Ю.М.)

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №373 (додається)

5.

СЛУХАЛИ:Про  виплату  одноразової  грошової  допомоги  для  оформлення

паспорту 

Яцюк О.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —17

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 1(Гамаюнова Ю.М.)



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №374 (додається)

6.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської

міської ради від 21.03.2018 року № 73 «Про утворення комісії з призначення

всіх видів соціальної допомоги в окремих випадках»

Яцюк О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —17

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 1(Гамаюнова Ю.М.)

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 375  (додається)

7.

СЛУХАЛИ:Про виплату матеріальної допомоги учасникам антитерористичної

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

інтернаціоналістам),  які  зареєстровані  на  території  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади

Яцюк О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 376(додається)

8.

СЛУХАЛИ:Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради

на ІV квартал 2019 року

Малий Р.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало — 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 377 (додається)

9.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської

міської ради від 20.02.2019 №42 “Про проведення чергових призовів громадян

України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших

військових формувань у 2019 році”

Кадіров Якуб Саімович

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №378  (додається)



10.

СЛУХАЛИ:Про  утворення  мобільної  бригади  соціально-психологічної

допомоги  особам,  які  постраждали  від  домашнього  насильства  та/або

насильства за ознакою статі, та затвердження Положення про неї

Гамаюнова Ю.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 379 (додається)

11.

СЛУХАЛИ:Про  затвердження  Порядку  взяття  громадян  на  соціальний

квартирний облік, їх перебування  на такому обліку, зняття з нього та надання

соціального житлового фонду для осіб,  які потребують соціального захисту

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №380 (додається)

12.

СЛУХАЛИ:Про  затвердження  положення   про  придбання  житлових

приміщень  для  тимчасового  проживання  внутрішньо  переміщених  осіб  у

Лиманській об'єднаній територіальній громаді Донецької області

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 381 (додається)

13.

СЛУХАЛИ:Про  затвердження    складу  громадської  житлової  комісії  при

виконавчому комітеті Лиманської міської ради та положення про неї

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 382 (додається)

14.

СЛУХАЛИ:Про  внесення  змін  до  складу  комісії з  розгляду  міні-проектів,

спрямованих на вирішення проблем з поточного ремонту під’їздів житлового



фонду,  затвердженої  рішенням  виконавчого  комітету  міської  ради  від

20.02.2019  №  52  “Про  затвердження  Положення  про  порядок  проведення

Конкурсу  міні-проектів,  спрямованих  на  вирішення  проблем  з  поточного

ремонту під’їздів житлового фонду”

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 383 (додається)

15.

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 384 (додається) зі зиінами та 

доповненнями

16.

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..0

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 385 (додається)

17.

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 —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 



Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №386 (додається)

18.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради

від 20.09.2017  №312  “Про  затвердження  складу  постійно  діючої  комісії  по

інвентаризації,  прийому,  передачі,  визначенню  непридатності  матеріальних

цінностей  і  встановленню  неможливості  або  неефективності  проведення

відновлювального ремонту об’єктів комунальної власності””

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 387 (додається)

19.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради

від 19.10.2016  №342  “Про  затвердження  Положення  про  конкурсну  комісію

щодо призначення управителів з управління багатоквартирними будинками та

складу конкурсної комісії”

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 388 (додається)

20.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.01.2017

№8 “Про затвердження постійно діючої комісії з розгляду питань пов'язаних з

відключенням  окремих  приміщень  житлових  будинків  від  мереж

централізованого опалення та гарячого водопостачання”

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 389 (додається)  

21.

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.



ВИСТУПИЛИ:

 ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № ПР-1 (додається)

22.

СЛУХАЛИ:Про  включення  квартири  до  числа  службових  житлових

приміщень для розміщення працівників Лиманського ВП Слов'янського ВП

ГУНП в Донецькій області

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 390 (додається) 

23.

СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень міського голови

Манцева Н.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 391  (додається) 

24.

СЛУХАЛИ:Про нагородження Почесною грамотою міської ради

Драч Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 392 (додається) 

25.

СЛУХАЛИ:Про  видалення  дерев  на  території  Лиманської  об'єднаної

територіальної громади

Драч Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 393 (додається) 



26.

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”

Авєєнко Н.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 394 (додається) зі змінами та доповненнями

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»

Пилипенко Т.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 395 зі  змінами та доповненнями (додається) 

28.

СЛУХАЛИ:Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання

Парфьонова  Н.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —17

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало — 1 (Заболотний В.І.)

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 396 (додається) 

29.

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



30.

СЛУХАЛИ:Про виведення з прийомної сім’ї неповнолітньої Дьоміної Юлії 

Василівни, 06.01.2003 року народження

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №397 (додається)

31.

СЛУХАЛИ:Про  надання  повної  цивільної  дієздатності  неповнолітній

Скоробагатовій Катерині Миколаївні, 14.01.2002 року народження

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 398 (додається)

32.

СЛУХАЛИ:Про  дозвіл  на  надання  амбулаторної  психіатричної  допомоги

Злобіну Антону Вадимовичу, 02.01.2011 року народження

Межерицька М.О.

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 399 (додається)

33.

СЛУХАЛИ:Про  надання  неповнолітній   Чернушенко  Вірі  Миколаївні,

03.07.2003 року народження,  статусу дитини-сироти 

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало — 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 400 (додається)

34.

СЛУХАЛИ:Про  прийняття  рішення  щодо  участі   у  вихованні  малолітньої

Літвінової Анни Сергіївни, 24.09.2013 року народження, її батька – Літвінова

Сергія Володимировича, 17.02.1983 року народження 

Межерицька М.О.



ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало -0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 401  (додається)

35.

СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  зняття  з  реєстрації  місця  проживання

неповнолітньої Сєргєєвої Еліти Володимирівни, 26.05.2003 року народження  

межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало -0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 402  (додається)

36.

СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  Шацьких  Наталії  Петрівні  на  укладення

правочину щодо продажу 7/8 частин частин житлового будинку та 7/8 частин

земельної  ділянки  від  імені  її  малолітньої  доньки  –  Шацьких  Марини

Миколаївни, 01.05.2006 року народження

Межерицького М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало -0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 403  (додається)

37.

СЛУХАЛИ:Про  надання  дозволу  Хрустальову  Миколі  Олександровичу  та

Хрустальовій Лілії Михайлівні на укладення правочину щодо прийняття в дар

житлового  будинку  та  земельних  ділянок  на  ім’я  їх  малолітнього  сина  –

Хрустальова Івана Миколайовича, 14.06.2015 року народження.

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 404  (додається)

38.

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Савченко Анастасії Геннадіївні, 27.02.2004

року  народження,  на  укладення  правочину  щодо  продажу  1/2  частини

легкового автомобіля.

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:



За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 405  (додається)

39

СЛУХАЛИ:Про влаштування неповнолітньої Дьоміної Юлії Василівни, 

06.01.2003 року народження до державного навчального закладу на повне 

державне утримання 

Межерицька О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 406  (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, 

головуюча на засіданні      П.Ф. Цимідан

Керуючий справами виконавчого                                                        Р.О. Малий 

комітету міської ради


