
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   №  1 

чергового засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

27.01.2021       Почато засідання о 10.00 

м. Лиман       Закінчено засідання о 11.30 

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ: 

 

Журавльов О.В. - Міський голова, головуючий на засіданні 

Афонін Ю. А. - Заступник міського голови 

Авдєєнко Н.П. - Заступник міського голови 

Богуславський О.М - Староста Ярівського старостинського  округу 

Дикий В.М - Голова громадської організації «Спілка воїнів АТО та 

десантників Лиманщини» 

Костенко К.І. - Староста Рубцівського старостинського  округу 

Князєв В.І. - Староста Коровоярського старостинського  округу 

Ляшко Н.В. - Секретар міської ради 

Меделяєва Н.В. - Староста  Новоселівського старостинського  округу 

Мікулін О.І. - Староста Зарічненського старостинського  округу 

Панов О. Б. - Староста Рідкодубівського старостинського  округу 

Погорелов О.В. - Керуючий справами виконавчого комітету міської ради  

Рибалко Ю.В. - Староста Ямпільського старостинського округу 

Риков А.Б. - Староста Тернівського старостинського округу 

Сабініна І.М. - Староста Дробишевського старостинського  округу 

Сироватська І.Л. - Заступник міського голови 

Сиротенко О.М. - Староста Шандриголівського старостинського  округу 

Філоненко Л.В. - Староста Криволуцького старостинського  округу 

Чикало О.В. - Староста Яцьківського старостинського  округу 

ПРИСУТНІ: 
Голєв С.І., Короткова К.Б., Мальченко Г.В., Роменська Н.В., Сироватська І.Л., 

Стефанович І.В. 

Порядок денний: 

 

 

№ 

з/п 
.Назва питання 

1 Про стан військового обліку на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади у 2020 році та завдання щодо його поліпшення у 2021 

році 

Доповідач: Стефанович Ігор Валентинович — начальник відділення 

військового обліку та бронювання сержантів та солдатів запасу 

Слов’янського об’єднаного міського територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки 

 

2 Про затвердження складу місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної 

комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради 



Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна  - заступник міського голови 
 

3 Про затвердження звіту про оцінку майна комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади, що перебуває в оперативному управлінні 

відділу культури і туризму Лиманської міської ради 

Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна - начальник відділу культури і 

туризму виконавчого комітету міської ради 
 

 

4 Про план основних заходів виконавчих органів Лиманської міської ради на 

2021 рік 

Доповідач: Короткова Клавдія Борисівна — начальник відділу з 

організаційної роботи виконавчого комітету міської ради 

 

5 Про затвердження складу спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради (в новій редакції) 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 
 

6 Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради та затвердження її складу 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 
 

7 Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю Лиманської ОТГ на 2021 рік 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 

8 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

9 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 
 

10 Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів щодо надання  

матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС та членам сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО, ООС, громадянам постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, ветеранам Другої світової війни та прирівняним 

до них особам, ветеранам праці, воїнам-інтернаціоналістам, особам з 

інвалідністю, які зареєстровані на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради  
11 Про затвердження порядку використання коштів місцевого бюджету для 

здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю і дітей віком до 3 років, 

які мають ризик щодо отримання інвалідності 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради  



12 Про створення комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, про 

призначення грошової компенсації 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради  
13 Про виплати щомісячних стипендій особам, яким виповнилося 100 і більше 

років в 2021 році 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради  
14 Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, передбачених 

на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством 

пільг окремим категоріям громадян,  розробленого на виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2021 рік  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради  
15 Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, передбачених 

на компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом розробленого на виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2021 рік  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради  

 

16 Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, передбачених 

на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті приміського та міжміського 

сполучення, розробленого на виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 

рік 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради  

 

17 Про створення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради  

 

18 Про створення тристоронньої соціально-економічної ради Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради  

 

19 Про створення комісії з питань надання пільг окремим категоріям громадян за 

фактичним місцем проживання 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради  

 

20 Про  створення  тимчасової комісії  з питань  погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення),  пенсій,  стипендій  та інших 

соціальних  виплат  



Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради  

 

21 Про створення комісії з  призначення житлової субсидії в окремих випадках 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради  

 

22 Про створення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради  
 

23 Про затвердження Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщених з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 

24 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 

25 Про включення до числа службових житлових приміщень Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 

26 Про затвердження складу громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради та положення про неї 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 

27 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: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 

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

одну особу за жовтень-грудень 2020 року у Лиманській об’єднаній 

територіальній громаді Донецької області 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 

29 Про затвердження складу комісії щодо розрахунків населення за одержані 

житлово-комунальні послуги у новій редакції 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 

30 Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу міні-

проектів, спрямованих на вирішення проблем з поточного ремонту під’їздів 

житлового фонду та її складу 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 

31 Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 

32 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 



від 23.12.2020 № 546 “Про затвердження порядку видалення зелених 

насаджень та складу комісії по визначенню якісного стану об’єктів 

озеленення на території Лиманської об’єднаної територіальної громади” 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 
 

33 Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 

34 Про затвердження Положення про постійну комісію з розгляду питань, 

пов’язаних з відключенням споживачів від систем централізованого опалення 

та її складу 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 

35 Про затвердження переліку підприємств та визначення видів безоплатних 

громадських робіт для осіб, засуджених до кримінального покарання у 

вигляді громадських робіт на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 

36 Про затвердження Переліку об’єктів та видів громадських та суспільно-

корисних робіт для осіб. На яких судом накладене адміністративне стягнення 

у виді громадських (суспільно-корисних) робіт на 2021 рік 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 

37 Про надання дозволу Внуковій Ользі Олександрівні на безоплатну 

приватизацію та державну реєстрацію земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства на ім’я її малолітнього сина – Внукова 

Георгія Олександровича, 19.06.2011 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

 

38 Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання 

неповнолітнього Калиновського Євгена Михайловича, 26.11.2004 року 

народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 
39 Про припинення піклування над неповнолітньою Бондарєвою Аліною 

Віталіївною, 26.12.2003 року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 
40 Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської ради 

про підтвердження місця проживання малолітньої Вахітової Милани 

Романівни, 23.06.2010 року народження, для її тимчасового виїзду за межі 

України. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 
41 Про надання дозволу Супруну Сергію Вікторовичу, Супрун (Родичевій) Юлії 

Віталіївні на укладення правочину щодо купівлі 1/3 частки житлового 

будинку на ім’я їх малолітнього сина – Супруна Гліба Сергійовича, 

10.01.2014 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

 

42 Про надання дозволу Красногрудь Олександру Сергійовичу на укладення 

договору дарування на його ім’я житлового будинку та земельної ділянки. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 



 

43 Про надання дозволу Нежиденко Світлані Олександрівні на укладення 

договору дарування на її ім’я квартири 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

 

44 Про надання дозволу Косирніковій Тетяні Геннадіївні на укладення договору 

дарування на її ім’я 3/4 частин квартири 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 
 

1. 

СЛУХАЛИ: У складі виконавчого комітету міської ради - 21 член виконавчого 

комітету, в роботі засідання  згідно реєстрації приймають участь 19 членів 

виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету міської ради є  правомочним. 

Журавльов О.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За — 19 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято порядок денний в цілому та за основу роботи  

2. 
СЛУХАЛИ:Про стан військового обліку на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади у 2020 році та завдання щодо його поліпшення у 2021 році 

Стефанович І.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —19 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 1  (додається) 

 

3. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження складу місцевої державної надзвичайної 

протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

Авдєєнко Н.П. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —19 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  2 (додається) 

 

4. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження звіту про оцінку майна комунальної власності 

Лиманської об’єднаної територіальної громади, що перебуває в оперативному 

управлінні відділу культури і туризму Лиманської міської ради 

Роменська Н.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —19 

Проти - 0  
Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  3 (додається) 

 

5. 

СЛУХАЛИ:Про план основних заходів виконавчих органів Лиманської міської ради 

на 2021 рік 

Короткова К.Б. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 4  (додається) 

 

6. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження складу спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради (в новій редакції) 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —19 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 5  (додається) 

 

7. 

СЛУХАЛИ:Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради та затвердження її складу 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —19 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 6  (додається) 

 

8. 
СЛУХАЛИ:Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю Лиманської ОТГ на 2021 рік 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —19 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  7 (додається) 

 

9. 

СЛУХАЛИ:Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 



За —18 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало — 1( конфлікт інтересів Дикого В.М.) 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 8 (додається) 

 

10. 

СЛУХАЛИ:Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 9 (додається) 

 

11. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів щодо 

надання  матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС та членам сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО, ООС, громадянам постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, ветеранам Другої світової війни та прирівняним до них 

особам, ветеранам праці, воїнам-інтернаціоналістам, особам з інвалідністю, які 

зареєстровані на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 10  (додається) 

 

12. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження порядку використання коштів місцевого бюджету для 

здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю і дітей віком до 3 років, які 

мають ризик щодо отримання інвалідності 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 11  (додається) 

 

13. 

СЛУХАЛИ:Про створення комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, про 

призначення грошової компенсації 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  



Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  12 (додається) 

 

14. 

СЛУХАЛИ:Про виплати щомісячних стипендій особам, яким виповнилося 100 і 

більше років в 2021 році 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 13  (додається) 

 

15. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, 

передбачених на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених 

законодавством пільг окремим категоріям громадян,  розробленого на виконання 

Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік  

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  14 (додається) 

 

16. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, 

передбачених на компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом розробленого на виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік  

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  15 (додається) 

 

17. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, 

передбачених на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті приміського та міжміського 

сполучення, розробленого на виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 



Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  16 (додається) 

 

18. 

СЛУХАЛИ:Про створення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 17  (додається) 

 

19. 

СЛУХАЛИ:Про створення тристоронньої соціально-економічної ради Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  18 (додається) 

 

20. 

СЛУХАЛИ:Про створення комісії з питань надання пільг окремим категоріям 

громадян за фактичним місцем проживання 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  19 (додається) 

 

21. 

СЛУХАЛИ:Про  створення  тимчасової комісії  з питань  погашення заборгованості 

із заробітної плати (грошового забезпечення),  пенсій,  стипендій  та інших 

соціальних  виплат  

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  20 (додається) 

 

22. 



СЛУХАЛИ:Про створення комісії з  призначення житлової субсидії в окремих 

випадках 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 21 (додається) 

 

23. 

СЛУХАЛИ:Про створення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 22 (додається) 

 

24. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщених з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 23  (додається) 

 

25. 

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  24 (додається) 

 

26. 

СЛУХАЛИ:Про включення до числа службових житлових приміщень Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 25  (додається) 

 

27. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження складу громадської житлової комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради та положення про неї 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  26 (додається) 

28. 

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 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 27  (додається) 

 

29. 

СЛУХАЛИ:Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) 

житла на одну особу за жовтень-грудень 2020 року у Лиманській об’єднаній 

територіальній громаді Донецької області 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 28  (додається) 

 

30. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження складу комісії щодо розрахунків населення за 

одержані житлово-комунальні послуги у новій редакції 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  29 (додається) 

 

31. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу міні-

проектів, спрямованих на вирішення проблем з поточного ремонту під’їздів 

житлового фонду та її складу 



Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 30 (додається) 

 

32. 

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

громади 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  31 (додається) 

 

33. 

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської 

ради від 23.12.2020 № 546 “Про затвердження порядку видалення зелених насаджень 

та складу комісії по визначенню якісного стану об’єктів озеленення на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади” 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  32 (додається) 

 

34. 

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  33 (додається) 

 

35. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження Положення про постійну комісію з розгляду питань, 

пов’язаних з відключенням споживачів від систем централізованого опалення та її 

складу 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 34  (додається) 

 

36. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження переліку підприємств та визначення видів 

безоплатних громадських робіт для осіб, засуджених до кримінального покарання у 

вигляді громадських робіт на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  35 (додається) 

 

37. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження Переліку об’єктів та видів громадських та суспільно-

корисних робіт для осіб. На яких судом накладене адміністративне стягнення у виді 

громадських (суспільно-корисних) робіт на 2021 рік 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  36 (додається) 

 

38. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Внуковій Ользі Олександрівні на безоплатну 

приватизацію та державну реєстрацію земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства на ім’я її малолітнього сина – Внукова Георгія 

Олександровича, 19.06.2011 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 37 (додається) 

 

39. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання 

неповнолітнього Калиновського Євгена Михайловича, 26.11.2004 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  38 (додається) 



 

40. 

СЛУХАЛИ:Про припинення піклування над неповнолітньою Бондарєвою Аліною 

Віталіївною, 26.12.2003 року народження. 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  39 (додається) 

 

41. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської 

ради про підтвердження місця проживання малолітньої Вахітової Милани Романівни, 

23.06.2010 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України. 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  40 (додається) 

 

42. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Супруну Сергію Вікторовичу, Супрун (Родичевій) 

Юлії Віталіївні на укладення правочину щодо купівлі 1/3 частки житлового будинку 

на ім’я їх малолітнього сина – Супруна Гліба Сергійовича, 10.01.2014 року 

народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 41 (додається) 

 

43. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Красногрудь Олександру Сергійовичу на 

укладення договору дарування на його ім’я житлового будинку та земельної ділянки. 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  42 (додається) 

 

44. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Нежиденко Світлані Олександрівні на укладення 

договору дарування на її ім’я квартири 



Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 43 (додається) 

 

45. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Косирніковій Тетяні Геннадіївні на укладення 

договору дарування на її ім’я 3/4 частин квартири 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 44  (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. 

Журавльов О.В. 
 

 

 

Міський  голова,  
головуючий на засіданні            О.В. Журавльов 
 

 

Керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради      О.В. Погорелов 


