
   
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л   №  16
чергового засідання виконавчого комітету міської ради

16.10.2019 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

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

Каракуц Т.Ю - Секретарь міської ради

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

Фесенко В.П. - Заступник міського голови

Філоненко Л.В. - Староста

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ:

Безгубов  М.В.,  Бугайов  С.В.,  Ващелін  Є.М.,  Сичов  А.В.,  Труш І.В.,   Шабля В.А.,

Фільчак П.Д.

ПРИСУТНІ:

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

списком)

Порядок денний:

    

№ 

з/п

Назва питання

1 Про комплексні  заходи щодо забезпечення  готовності  органів  управління  і



сил до дій в екстремальних умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років

на території Лиманської об'єднаної територіальної громади
Доповідач:  Титаренко  Володимир  Іванович  — начальник  відділу  з  питань

цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку

2 Про  доступність  послуг  транспортного  обслуговування  незайнятого

населення

Доповідач:  Музика  Ольга  Сергіївна  —  заступник  директора  Лиманського

міського центру зайнятості

3 Про попередній розгляд та схвалення проекту рішення міської ради  «Про

внесення  змін  до  Програми  «Правопорядок»  на  2019  рік,  затвердженої

рішенням міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2711 та затвердження в новій

редакції» 

Доповідач:  Покотіло  Сергій  Сергійович  —  заступник  начальника

Лиманського відділення поліції Слов'янського відділення поліції головного

управління національної поліції в Донецькій області.

4 Про визначення та затвердження переліку місць  розміщення об'єктів виїзної,

виносної  торгівлі  на  території  м.  Лиман для провадження  підприємницької

діяльності 

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови

5 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови

6 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми

реалізації  іміджевої  діяльності  Лиманської  міської  ради  2017-2020  роки,

затвердженої  рішенням  міської  ради  від  23.12.2016  №  7/22-985  та

затвердження в новій редакції» 

Доповідач: Короткова Клавдія Борисівна — начальник відділу організаційної

роботи та внутрішньо політики

7 Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від 

17.02.2016  №  67  «Про  створення  комісії  з  розгляду  питань  надання

одноразової  грошової  допомоги  постраждалим  особам  та  внутрішньо

переміщеним особам» 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального

захисту населення

8 Про нагородження Почесною грамотою міської ради

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови

9 Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови

10 Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від

17.07.2019 №305 «Про затвердження складу комісії при виконавчому комітеті

Лиманської міської ради з питань поводження з безхазяйними відходами на

території Лиманської об'єднаної територіальної громади» 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови

11 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.Студентська,

будинок  №11,  квартира  №1  для  дітей  —  сиріт  та  дітей,  позбавлених

батьківського піклування, особам з їх числа”

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови

12 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

13 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 

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  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 

16 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 

17 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 

18 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

19 Про  затвердження  Порядку  надання  в  тимчасове  користування  житлових

приміщень  з  фондів  житла  для  тимчасового  проживання  внутрішньо

переміщених осіб 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

20 Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла на

одну  особу  за  липень-вересень  2019  року  у  Лиманській  об'єднаній

територіальній громаді Донецької області

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

21 Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

22 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 

23 Про затвердження розпорядження міського голови

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

24 Про  внесення  змін  та  доповнень    до  рішення  виконавчого  комітету  від

15.05.2019  №  222  «Про  визначення  одержувачів  (кінцевих  бенефіціарів)

субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році» 



Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

25 Про надання згоди щодо продовження централізованого опалення в будинку

№ 5 по вул. Театральна м. Лиман на опалювальний період 2019-2020рр. 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

26 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської  міської

ради  від  18.09.2019  року  за  №382  “Про  затвердження   складу

громадської  житлової  комісії  при  виконавчому  комітеті  Лиманської

міської ради та положення про неї”

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

27 Про затвердження  розпоряджень міського голови 

Доповідач: Коровченко Олена Володимирівна — начальник відділу з питань

кадрової роботи

28 Про внесення змін до складу Ради старост старостинських округів Лиманської

ОТГ та голів комітетів мікрорайонів м. Лиман”

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого

комітету 

29 Про  перенесення  пам’ятного  знаку  постраждалим  внаслідок  аварії  на

Чорнобильській атомній електростанції

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого

комітету 

30 Про перенесення меморіальних дошок військовослужбовцям ЗСУ та мирним

жителям, які загинули під час проведення АТО

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого

комітету 

31 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

32 Про внесення змін до « Порядку використання коштів бюджету об’єднаної

територіальної  громади  за  бюджетною  програмою  «Первинна  медична

допомога  населенню,  що  надається  центрами  первинної  медичної  (медико-

санітарної)  допомоги»  у  2019  році,  затвердженого  рішенням  виконавчого

комітету від 20.03.2019 №101 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності

33 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

34 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  —  начальник  фінансового

управління

35 Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Краснолиманської міської

ради  від  17.11.2009  року  №  412  «Про  надання  малолітньому  Удовиченко

Олександру  Сергійовичу,  02.11.2001  року  народження,  статусу  дитини,

позбавленої батьківського піклування»



Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей

36 Про  влаштування  неповнолітнього  Удовиченка  Ярослава  Сергійовича,

02.11.2001  року  народження,  до  державного  навчального  закладу  на  повне

державне утримання   

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей

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

збройних  конфліктів  малолітньому  Гвоздецькому  Артему  Едуардовичу,

01.08.2007 року народження   

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей  

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

збройних  конфліктів  неповнолітній  Гвоздецькій  Катерині  Едуардівні,

18.09.2003 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей  

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

збройних  конфліктів  малолітньому  Тимченку  Олексію  Володимировичу,

07.07.2016 року народження   

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей  

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

збройних  конфліктів  малолітньому  Тимченку  Івану  Володимировичу,

07.07.2016 року народження   

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей  

41 Про надання дозволу Прончаковій Вікторії Вікторівні на укладення 

правочину  щодо  продажу  від  її  імені  житлового  будинку  та  земельних

ділянок

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей  

42 Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця

проживання  Мікіта  Анни  Сергіївни,  01.04.2005  року  народження,  для  її

тимчасового виїзду за межі України

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей  

43 Про  надання  неповнолітній  Івановій  Марії  Анатоліївні,  26.08.2004  року
народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей  

44 Про  встановлення  піклування  над  неповнолітньою  Івановою  Марією

Анатоліївною, 26.08.2004 року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей  

45 Про  клопотання  перед  Лиманським  міським  відділом  державної  реєстрації

актів  цивільного  стану  Головного  територіального  управління  юстиції  у

Донецькій  області  про  державну  реєстрацію  народження  дитини  –  Седеня

Артема Вікторовича, 23.09.2019 року народження

Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей  

46 Про надання дозволу Кравченко Асі Олексіївні, 09.06.2004 року народження,

на  укладення  правочину  щодо  міни  1/4  частини  квартири  на  1/2  частину

квартири  та  1/2  частину  машиномісця  в  будівлі  підземної  автомобільної

стоянки

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 19  членів  виконавчого  комітету,  відсутні  8  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? 

Цимідан П.Ф.

ВИСТУПИЛИ: Керуючий справами виконавчого комітету міської ради  — Малий 

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

змісту: «Шановні члени виконавчого комітету, 15.10.2019 відбулось позапланове засі-

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

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

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

ння доповнень у наступні проекти рішень виконавчого комітету міської ради :

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

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

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

ради від 20.12.2018 №7/58-2701» 

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

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

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

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

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

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

альної громади на 2019 рік»

- «Про внесення змін до « Програми розвитку місцевого самоврядування Ли-

манської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», затвердженої рішен-

ням міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2712» 

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

реалізації іміджевої діяльності Лиманської міської ради 2017-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 № 7/22-985 та затвердження 

в новій редакції» 

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., Манцева Н.І., Короткова

К.Б.) внести відповідні доповнення та зміни до них.»

Заступник міського голови  - Муравльова О. М. Звернулась з пропозицією  до членів ви-

конавчого комітету міської ради зняти з порядку денного питання під номером 23 «Про  

затвердження розпорядження міського голови» в зв’язку з перенесенням початку опалю-

вального періоду 2019-2020 р.р.

Міський голова, головуючий на засіданні, член виконавчого комітету — Цимідан П.Ф.

Запропонував проголосувати за порядок денний з врахуванням отриманих пропозицій.

ГОЛОСУВАЛИ:

За — 19

Проти - 0 

Утрималось - 0 



Не голосувало - 0

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

пропозицій

2.

СЛУХАЛИ:Про  комплексні  заходи  щодо  забезпечення  готовності  органів

управління і  сил до дій в екстремальних умовах  осінньо-зимового  періоду  2019-

2020 років на території Лиманської об'єднаної територіальної громади
Титаренко В.І.
ГОЛОСУВАЛИ:

За —19

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №407 (додається)

3.

СЛУХАЛИ:Про  доступність  послуг  транспортного  обслуговування  незайнятого

населення

Музика О.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —19

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало — 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 408  (додається)

4.

СЛУХАЛИ:Про попередній розгляд та схвалення проекту рішення міської ради 

 «Про  внесення  змін  до  Програми  «Правопорядок»  на  2019  рік,  затвердженої

рішенням  міської  ради  від  20.12.2018  №  7/58-2711  та  затвердження  в  новій

редакції» 

Покотіло С.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —19

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало —  0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 409 (додається)

5.

СЛУХАЛИ:Про визначення та  затвердження переліку місць  розміщення  об'єктів

виїзної, виносної торгівлі на території м. Лиман для провадження підприємницької

діяльності 

Фесенко В.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —19

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 410 (додається)

6.



СЛУХАЛИ:Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання

Фесенко В.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —19

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 411  (додається)

До роботи долучився Богуславський О.М.

7.

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

Програми реалізації іміджевої діяльності Лиманської міської ради 2017-2020 роки,

затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 № 7/22-985 та затвердження в

новій редакції» 

Короткова К.Б.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 412(додається)

8.

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

17.02.2016  № 67  «Про створення  комісії  з  розгляду  питань  надання  одноразової

грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам» 

Мальченко Г.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало — 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 413 (додається)

9.

СЛУХАЛИ:Про нагородження Почесною грамотою міської ради

Драч Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 414  (додається)

10.

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

громади

Драч Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 



Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 415 (додається)

11.

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

17.07.2019  №305  «Про  затвердження  складу  комісії  при  виконавчому  комітеті

Лиманської  міської  ради  з  питань  поводження  з  безхазяйними  відходами  на

території Лиманської об'єднаної територіальної громади» 

Драч Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 416 (додається)

12.

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.Студентська,  будинок  №11,  квартира  №1  для  дітей  —  сиріт  та  дітей,

позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа”

Драч Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 417 (додається)

13.

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 —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 418 (додається)

14.

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 —20

Проти - 0 



Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 419 (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 —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 420 (додається) зі зиінами та доповненнями

16.

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 —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення ПР-1 (додається)

17.

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 —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 421 (додається)

18.

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 —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 



Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 422 (додається)

19.

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань 

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 423 (додається)

20.

СЛУХАЛИ:Про затвердження  Порядку надання в тимчасове користування житлових

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 424 (додається)  

21.

СЛУХАЛИ:Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) 

житла на одну особу за липень-вересень 2019 року  у Лиманській об'єднаній 

територіальній громаді Донецької області

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 425 (додається)

22.

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 426 (додається) 

23.

СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  від  23.04.2019

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

благоустрою на території Лиманської ОТГ»

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20



Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 427  (додається) 

24.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін та доповнень    до рішення виконавчого комітету від

15.05.2019 № 222 «Про визначення одержувачів (кінцевих бенефіціарів) субвенції з

державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури

об’єднаних територіальних громад у 2019 році» 

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 428 (додається) 

25.

СЛУХАЛИ:Про  надання  згоди  щодо  продовження  централізованого  опалення  в

будинку № 5 по вул. Театральна м. Лиман на опалювальний період 2019-2020рр. 

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 429 (додається) 

26.

СЛУХАЛИ:Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Лиманської 

міської ради від 18.09.2019 року за №382 “Про затвердження   складу громадської

житлової комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради та положення

про неї”

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 430(додається) 

27.

СЛУХАЛИ:Про затвердження  розпоряджень міського голови 

Коровченко О.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 431 (додається) 

28.

СЛУХАЛИ:Про  внесення  змін  до  складу  Ради  старост  старостинських  округів



Лиманської ОТГ та голів комітетів мікрорайонів м. Лиман”

Малий Р.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало — 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 432 (додається) 29.

29.
СЛУХАЛИ:Про перенесення пам’ятного  знаку  постраждалим внаслідок аварії  на

Чорнобильській атомній електростанції

Малий Р.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №433 (додається)

30.
СЛУХАЛИ:Про  перенесення  меморіальних  дошок  військовослужбовцям  ЗСУ  та

мирним жителям, які загинули під час проведення АТО

Малий Р.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №434 (додається)

31.
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 —20

Проти - 0 

Утрималось - 0

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №435 зі змінами (додається)

32.
СЛУХАЛИ:Про  внесення  змін  до  «  Порядку  використання  коштів  бюджету

об’єднаної територіальної громади за бюджетною програмою «Первинна медична

допомога  населенню,  що  надається  центрами  первинної  медичної  (медико-

санітарної) допомоги» у 2019 році, затвердженого рішенням виконавчого комітету

від 20.03.2019 №101 

Манцева Н.І.



ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №436 (додається)

33.
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”

Андрєєва А.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №437 зі змінами (додається)

34.
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 —20

Проти - 0 

Утрималось - 0

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №438 зі змінами (додається)

35.

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

36.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Краснолиманської

міської  ради від  17.11.2009  року  № 412 «Про надання малолітньому Удовиченко

Олександру  Сергійовичу, 02.11.2001 року народження, статусу дитини, позбавленої

батьківського піклування»

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №439(додається)

37.



СЛУХАЛИ:Про влаштування неповнолітнього Удовиченка Ярослава Сергійовича,

02.11.2001 року народження, до державного навчального закладу на повне державне

утримання   

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 440 (додається)

38.

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

збройних конфліктів малолітньому Гвоздецькому Артему Едуардовичу, 01.08.2007

року народження   

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 441 (додається)

39.

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

збройних  конфліктів  неповнолітній  Гвоздецькій  Катерині  Едуардівні,  18.09.2003

року народження 

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало — 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 442 (додається)

40.

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

збройних конфліктів малолітньому Тимченку Олексію Володимировичу, 07.07.2016

року народження   

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало -0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 443  (додається)

41.

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

збройних конфліктів малолітньому Тимченку Івану Володимировичу, 07.07.2016 року

народження   

Голєв  С.І

ГОЛОСУВАЛИ:



За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало -0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 444  (додається)

42.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Прончаковій Вікторії Вікторівні на укладення 

правочину щодо продажу від її імені  житлового будинку та земельних ділянок

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало -0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 445  (додається)

43.

СЛУХАЛИ:Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження

місця  проживання  Мікіта  Анни  Сергіївни,  01.04.2005  року  народження,  для  її

тимчасового виїзду за межі України

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 446  (додається)

44.

СЛУХАЛИ:Про надання неповнолітній Івановій Марії Анатоліївні, 26.08.2004  року
народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 
Голєєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 447 (додається)

45.

СЛУХАЛИ:Про встановлення піклування над неповнолітньою Івановою Марією 

Анатоліївною, 26.08.2004 року народження. 

Голєєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 448 (додається)

46.

СЛУХАЛИ:Про клопотання перед Лиманським міським відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 



Донецькій області про державну реєстрацію народження дитини – Седеня Артема 

Вікторовича, 23.09.2019 року народження

Голєєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 449 (додається)

47.

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Кравченко Асі Олексіївні, 09.06.2004 року 

народження, на укладення правочину щодо міни 1/4 частини квартири на 1/2 

частину квартири та 1/2 частину машиномісця в будівлі підземної автомобільної 

стоянки

Голєєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —20

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 450 (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


