ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Т О К О Л № 20
чергового засідання виконавчого комітету міської ради

18.12.2019
м. Лиман

Почато засідання о 10.00
Закінчено засідання о 11.50
ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:
Каракуц Т.Ю
- Секретар міської ради, головуюча на засідання
Барабаш Л.М.
- Директор Шандриголівської ЗОШ
Безгубов М.В.
- Староста
Богуславський О.М. - Староста
Драч Ю.А.
- Заступник міського голови
Заболотний В.І.
- Староста
Малий Р.О.
- Керуючий справами виконавчого комітету
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
Труш І.В.
- Директор будинку науки і техніки локомотивного депо
Фесенко В.П.
- Заступник міського голови
Філоненко Л.В.
- Староста
В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ:

Бугайов С.В., Ващелін Є.М., Гамаюнова Ю.М., Герасименко В.В., Мараховський
О.В., Шабля В.А., Фільчак П.Д., Цимідан П.Ф.
ПРИСУТНІ:
Начальники управлінь та відділів міської ради, керівники організацій та установ (за
списком)
Порядок денний:
№ з/
п
1
2

Назва питання
Про вирішення житлових питань
Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови
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
3

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми
реформування, розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою території Лиманської ОТГ на 2020 рік»
Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

4

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми
відшкодування витрат на прибирання, санітарне очищення та утримання
об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки»
Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

5

Про затвердження Порядку відшкодування витрат на прибирання, санітарне
очищення та утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки на території
Лиманської ОТГ
Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

6

Про затвердження Положення про постійно діючу комісію з розгляду питань,
пов’язаних з відключенням споживачів від систем централізованого опалення
та її складу
Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

7

Про затвердження Положення про конкурсну комісію щодо призначення управителів з управління багатоквартирними будинками та складу конкурсної комісії
Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

8

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

9

Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної
громади
Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови

10

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження комплексної Програми утримання первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020- 2022 роки»
Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності

11

Про затвердження розпорядження міського голови
Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності

12

Про затвердження Порядку використання коштів бюджету об’єднаної територіальної громади за бюджетною програмою «Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги» у 2020 році

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності
13

Про затвердження Порядку використання коштів бюджету об’єднаної територіальної громади за бюджетною програмою «Вторинна медична допомога
населенню, що надається закладом охорони здоров’я» у 2020 році
Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності

14

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми
розвитку місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік»
Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності

15

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

16

Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про затвердження
програми забезпечення успішного гасіння пожеж та проведення пожежнорятувальних робіт на території Лиманської об'єднаної територіальної
громади на 2020 рік
Доповідач: Ворона Віталій Васильович - начальник ДПРЗ-21 ГУ ДСНС
України у Донецькій області полковник служби цивільного захисту

17

Про створення позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при
Слов'янському об'єднаному міському військовому комісаріаті на 2020 рік
Доповідач: Кодіров Якуб Саімович. – заступник військового комісара

18

Про проведення приписки до призовної дільниці громадян України 2003 року
народження у 2020 році
Доповідач: Кодіров Якуб Саімович. – заступник військового комісара

19

Про стан військового обліку на території Лиманської об’єднаної територіальної громади у 2019 році та завдання щодо його поліпшення у 2020 році
Доповідач: Стефанович Ігор Валентинович. – начальник відділення
військового обліку та бронювання сержантів та солдатів запасу

20

Про схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження Програми
забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій
Лиманської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2020 рік”
Доповідач: Титаренко Володимир Іванович — начальник відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку

21

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської
об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2718 та затвердження в новій
редакції»
Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна – начальник відділу культури

та туризму міської ради
22

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, видовищних, культурних
масових заходів відділу культури і туризму Лиманської міської ради на 20172020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 № 7/22-967 та
затвердження в новій реакції»
Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна – начальник відділу культури
та туризму міської ради

23

Про встановлення батьківської плати та встановлення додаткових пільг за навчання у Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі (школі естетичного виховання) “Музичній школі м. Лиман” на 2019 - 2020 учбовий рік
Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна – начальник відділу культури
та туризму міської ради

24

Про встановлення меморіальної дошки Роменському Сергію Пилиповичу
Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна — начальник відділу культури
і туризму міської ради

25

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми «
Служба «Соціальне таксі» на території Лиманської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік»
Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна – начальник управління соціального
захисту населення

26

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження комплексної соціальної програми «Молодь і сім’я Лиманщини 2020 року»
Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна – начальник управління соціального
захисту населення

27

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми
інтеграції,соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови

28

Про виплату матеріальної допомоги та оформлення підписки міської газети
громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам
війни та праці, ветеранам Афганської війни (воїнам-інтернаціоналістам),
особам з інвалідністю, які зареєстровані на території Лиманської об’єднаної
територіальної громади
Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна – начальник управління соціального
захисту населення

29

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) осіб, які брали
участь в антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, які зареєстровані
на території Лиманської об'єднаної територіальної громади, на 2020 рік»

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна – начальник управління соціального
захисту населення
30

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Комплексної програми щодо медичної, соціальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів Другої світової
війни та прирівняних до них осіб, воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів праці,
осіб з інвалідністю, які зареєстровані на території Лиманської об’єднаної територіальної громади, на 2020 рік»
Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна – начальник управління соціального
захисту населення

31

Про попередній розгляд проекту рішення міської ради « Про затвердження
Програми«Організація перевезення педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, розташованих на території Лиманськоїоб’єднаної територіальної громади (компенсаційні виплати за пільговий проїзд) на 2020
рік» та затвердження Порядку забезпечення пільгового проїзду педагогічних
працівників закладів загальної середньої освіти на території Лиманської
об’єднаної територіальної громади до місця роботи та у зворотному напрямку» на 2020р.
Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді та спорту

32

Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження
Програми «Безпечне перевезення дітей – шлях до якісної освіти» на 2020 рік»
Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді та спорту

33

Пропопередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження
Програми «Дитяче харчування» на 2020 рік»
Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді та спорту

34

Про передачу функцій замовника будівельних робіт Департаменту капітального будівництва Донецької обласної Державної адміністрації
Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді та спорту

35

Про внесення змін до складу державної надзвичайної протиепізоотичної
комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради
Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови

36

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від
18.01.2017 № 14 «Про створення комісії по наданню матеріальної допомоги
та допомоги на поховання»
Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови

37

Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на І квартал
2020 року
Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

38

39

Про стан готовності сільськогосподарських підприємств та фермерських
господарств Лиманської об’єднаної територіальної громади до проведення
комплексу осінньо – польових робіт у 2019 році
Доповідач: Задорожний Олексій Олександрович — начальник відділу агропромислового розвитку
Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми реалізації іміджевої діяльності Лиманської міської ради на 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

40

Про попередній розгляд та схвалення проекту рішення міської ради “Про
затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2020 рік”
Доповідач: Авдєєнко Надія Павлівна — начальник відділу економічного розвитку та торгівлі

41

42

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
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

43

Про схвалення проекту рішення міської ради “Про бюджет Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2020 рік” та прогнозу бюджету на 20212022 роки
Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна - начальник фінансового управління
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Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця
проживання Малярової Людмили Романівни, 03.09.2008 року народження,
для її тимчасового виїзду за межі України
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей
Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця
проживання Вахітової Милани Романівни, 23.06.2010 року народження, для її
тимчасового виїзду за межі України
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей
Про надання малолітній Гусєвій Вікторії Анатоліївні, 02.04.2017 року
народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей
Про встановлення опіки над малолітньою Гусєвою Вікторією Анатоліївною,
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02.04.2017 року народження
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради
від 17.01.2018 року № 11 «Про надання малолітній Бєлєнковій Лілії
Андріївні, 21.08.2017 року народження, статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування»
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради
від 15.06.2016 року № 235 «Про надання малолітній Лободі Анні Андріївні,
10.08.2013 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування»
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей
Про надання неповнолітній Левченко Єлизаветі Євгенівні, 19.08.2005 року
народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей
Про встановлення піклування над неповнолітньою Левченко Єлизаветою
Євгенівною, 19.08.2005 року народження
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей
Про надання неповнолітньому Роменському Миколі Володимировичу,
27.06.2004 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей
Про влаштування неповнолітнього Роменського Миколи Володимировича,
27.06.2004 року народження, до державного навчального закладу на повне
державне утримання
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей
Про поповнення прийомної сім’ї на базі родини Шимановського О.М.,
Шимановської А.М. і влаштування до неї на виховання та спільне
проживання Бутову Єлизавету Олександрівну, 24.08.2008 року народження
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей
Про поповнення прийомної сім’ї на базі родини Реброва О.Д., Ребрової В.В. і
влаштування до неї на виховання та спільне проживання Сєргєєвої Еліти
Володимирівни, 26.05.2003 року народження
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів малолітньому Склярову Якову Павловичу, 26.03.2007
року народження
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів малолітньому Стрижак Сергію Олександровичу,
08.10.2006 року народження
Доповідач: Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей

1.
СЛУХАЛИ: У персональному складі виконавчого комітету міської ради - 27 членів
виконавчого комітету, в роботі засідання згідно реєстрації на початку засідання
приймають участь 20 членів виконавчого комітету, відсутні 7 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?
Секретар міської ради, головуюча на засіданні, член виконавчого комітету —
Каракуц Т.Ю. Запропонувала проголосувати за порядок денний з врахуванням
отриманої пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ:
За — 19
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.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 514 (додається)
3.
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 —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало — 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 515 (додається)
4.
СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження
Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою території Лиманської ОТГ на 2020 рік»
Муравльова О.М
ВИСТУПИЛИ:Староста Рубцівського старостинського округу Безгубов М.В. з
питанням чому виділяються кошти тільки на місто? Заступник міського голови, член
виконавчого комітету міської ради – Муравльова О.М. надала відповідь залишки
бюджетних коштів будуть розподілятися у січні 2020 року.Староста Мікулін О.І.просить зустрітися і обговорити питання щодо ремонту об’єктів загального
користування всіма старостами. Секретар міської ради, член виконавчого комітету
міської ради Каракуц Т.Ю.-рекомендувала старостам на місцях розглянути
першочергові об’єкти для ремонту, щоб спланувати розподіл бюджетних коштів
ГОЛОСУВАЛИ:

За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало — 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 516 (додається)
5.
СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження
Програми відшкодування витрат на прибирання, санітарне очищення та утримання
об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки»
Муравльова О. М.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 517 (додається)
6.
СЛУХАЛИ:Про затвердження Порядку відшкодування витрат на прибирання,
санітарне очищення та утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки на
території Лиманської ОТГ
Муравльова О.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 518 (додається)
7.
СЛУХАЛИ:Про затвердження Положення про постійно діючу комісію з розгляду
питань, пов’язаних з відключенням споживачів від систем централізованого опалення
та її складу
Муравльова О.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 519(додається)
8.
СЛУХАЛИ:Про затвердження Положення про конкурсну комісію щодо призначення
управителів з управління багатоквартирними будинками та складу конкурсної комісії
Муравльова О.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало — 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 520 (додається)
9.

СЛУХАЛИ: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 —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 521 (додається)
10.
СЛУХАЛИ:Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної
громади
Драч Ю.А.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 522 (додається)
11.
СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження
комплексної Програми утримання первинного та вторинного рівня надання
медичної допомоги на 2020- 2022 роки»
Манцева Н.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 523(додається)
12.
СЛУХАЛИ:Про затвердження розпорядження міського голови
Манцева Н.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 524 (додається)
13.
СЛУХАЛИ:Про затвердження Порядку використання коштів бюджету об’єднаної
територіальної громади за бюджетною програмою «Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги» у 2020 році
Манцева Н.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19

Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 525 (додається)
14.
СЛУХАЛИ:Про затвердження Порядку використання коштів бюджету об’єднаної
територіальної громади за бюджетною програмою «Вторинна медична допомога
населенню, що надається закладом охорони здоров’я» у 2020 році
Манцева Н.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 526 (додається)
15.
СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження
Програми
розвитку
місцевого
самоврядування
Лиманської
об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік»
Манцева Н.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 527 (додається)
16.
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 —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 528(додається)
17.
СЛУХАЛИ:Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про
затвердження програми забезпечення успішного гасіння пожеж та проведення
пожежно-рятувальних робіт на території Лиманської об'єднаної територіальної
громади на 2020 рік
Ворона В.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 529 (додається)
18.
СЛУХАЛИ:Про створення позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії
при Слов'янському об'єднаному міському військовому комісаріаті на 2020 рік
Кодіров Я.С.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 530 (додається)
19.
СЛУХАЛИ:Про проведення приписки до призовної дільниці громадян України 2003
року народження у 2020 році
Кодіров Я.С.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало – 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 531 (додається)
20.
СЛУХАЛИ:Про стан військового обліку на території Лиманської об’єднаної
територіальної громади у 2019 році та завдання щодо його поліпшення у 2020 році
Стефанович І.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало – 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 532 (додається)
21.
СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження
Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій
Лиманської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2020 рік”
Титаренко В.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 533 (додається)
22.
СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до
Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської
об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням

міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2718 та затвердження в новій редакції»
Роменська Н.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 534 (додається)
23.
СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до
Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення
фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, видовищних, культурних масових
заходів відділу культури і туризму Лиманської міської ради на 2017- 2020 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 № 7/22-967 та затвердження в новій
реакції»
Роменська Н.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 535 (додається)
24.
СЛУХАЛИ:Про встановлення батьківської плати та встановлення додаткових пільг
за навчання у Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому
навчальному закладі (школі естетичного виховання) “Музичній школі м. Лиман” на
2019 - 2020 учбовий рік
Роменська Н.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 536 (додається)
25.
СЛУХАЛИ:Про
Пилиповичу

встановлення

меморіальної

дошки

Роменському

Сергію

Роменська Н.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 537 (додається)
26.
СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження
Програми « Служба «Соціальне таксі» на території Лиманської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік»

Мальченко Г.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 538(додається)
27.
СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження
комплексної соціальної програми «Молодь і сім’я Лиманщини 2020 року»
Мальченко Г.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 539 (додається)
28.
СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження
Програми інтеграції,соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на
території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
Мальченко Г.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало — 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 540 (додається)
29.
СЛУХАЛИ:Про виплату матеріальної допомоги та оформлення підписки міської
газети громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам
війни та праці, ветеранам Афганської війни (воїнам-інтернаціоналістам), особам з
інвалідністю, які зареєстровані на території Лиманської об’єднаної територіальної
громади
Мальченко Г.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 541 (додається) зі змінами та доповненнями
30.
СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження
Комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації,
психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) осіб, які брали
участь в антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації в Донецькій та Луганській областях, які зареєстровані на території
Лиманської об'єднаної територіальної громади, на 2020 рік»
Мальченко Г.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 542 (додається)
31.
СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження
Комплексної програми щодо медичної, соціальної підтримки громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів Другої світової
війни та прирівняних до них осіб, воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів праці, осіб з
інвалідністю, які зареєстровані на території Лиманської об’єднаної територіальної
громади, на 2020 рік»
Мальченко Г.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 543 (додається)
32.
СЛУХАЛИ:Про попередній розгляд проекту рішення міської ради « Про
затвердження Програми«Організація перевезення педагогічних працівників
закладів
загальної
середньої
освіти,
розташованих
на
території
Лиманськоїоб’єднаної територіальної громади (компенсаційні виплати за пільговий
проїзд) на 2020 рік» та затвердження Порядку забезпечення пільгового проїзду
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на території
Лиманської об’єднаної територіальної громади до місця роботи та у зворотному
напрямку» на 2020р.
Діденко Н.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 544 (додається)
33.
СЛУХАЛИ:Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про
затвердження Програми «Безпечне перевезення дітей – шлях до якісної освіти» на
2020 рік»
Діденко Н.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0

Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №545 (додається)
34.
СЛУХАЛИ:Пропопередній розгляд проекту рішення
затвердження Програми «Дитяче харчування» на 2020 рік»

міської

ради

«Про

Діденко Н.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №546 (додається)
35.
СЛУХАЛИ:Про передачу функцій замовника будівельних робіт Департаменту
капітального будівництва Донецької обласної Державної адміністрації
Діденко Н.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 547 (додається)
36.
СЛУХАЛИ:Про внесення змін до складу державної надзвичайної протиепізоотичної
комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради
Діденко Н.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 548 (додається)
37.
СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від
18.01.2017 № 14 «Про створення комісії по наданню матеріальної допомоги та
допомоги на поховання»
Фесенко В.П.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 549 (додається)
38.
СЛУХАЛИ: Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на І
квартал 2020 року
Малий Р.О.

ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 550 (додається)
39.
СЛУХАЛИ:Про стан готовності сільськогосподарських підприємств та фермерських
господарств Лиманської об’єднаної територіальної громади до проведення
комплексу осінньо – польових робіт у 2019 році
Задорожний О.О.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № ПР-1 (додається)
40.
СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до
Програми реалізації іміджевої діяльності Лиманської міської ради на 2017-2020
роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 № 7/22-985 та
затвердження в новій редакції»
Короткова К.Б.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 551 (додається)
41.
СЛУХАЛИ:Про попередній розгляд та схвалення проекту рішення міської ради
“Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2020 рік”
Авдєєнко Н.П.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало — 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 552 (додається)
42.
СЛУХАЛИ:Про попередній розгляд та схвалення проекту рішення міської ради
“Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 7/58-2737 “Про
затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної
територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021
роки”
Авдєєнко Н.П.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19

Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало -0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 553 (додається)
43.
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 —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало -0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 554 (додається)
44.
СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення міської ради “Про бюджет Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2020 рік” та прогнозу бюджету на 2021-2022
роки
Пилипенко Т.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —19
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало -0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 555 (додається)
45.
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
46.
СЛУХАЛИ:Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження
місця проживання Малярової Людмили Романівни, 03.09.2008 року народження, для
її тимчасового виїзду за межі України
Голєв С.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —17
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 556 (додається)
47.
СЛУХАЛИ:Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження
місця проживання Вахітової Милани Романівни, 23.06.2010 року народження, для її
тимчасового виїзду за межі України
Голєв С.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —17

Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 557 (додається)
48.
СЛУХАЛИ:Про надання малолітній Гусєвій Вікторії Анатоліївні, 02.04.2017 року
народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
Голєв С.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —17
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 558 (додається)
49.
СЛУХАЛИ:Про встановлення опіки над малолітньою Гусєвою Вікторією
Анатоліївною, 02.04.2017 року народження
Голєв С.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —17
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 559 (додається)
50.
СЛУХАЛИ:Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Лиманської міської
ради від 17.01.2018 року № 11 «Про надання малолітній Бєлєнковій Лілії Андріївні,
21.08.2017 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування»
Голєв С.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —17
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 560 (додається)
51.
СЛУХАЛИ:Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Лиманської міської
ради від 15.06.2016 року № 235 «Про надання малолітній Лободі Анні Андріївні,
10.08.2013 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування»
Голєв С.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —17
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 561 (додається)
52.
СЛУХАЛИ:Про надання неповнолітній Левченко Єлизаветі Євгенівні, 19.08.2005
року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування

Голєв С.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —17
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 562 (додається)
53.
СЛУХАЛИ:Про встановлення піклування над неповнолітньою Левченко
Єлизаветою Євгенівною, 19.08.2005 року народження
Голєв С.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —17
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 563 (додається)
54.
СЛУХАЛИ:Про надання неповнолітньому Роменському Миколі Володимировичу,
27.06.2004 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
Голєєв С.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —17
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 564 (додається)
55.
СЛУХАЛИ:Про влаштування неповнолітнього Роменського Миколи
Володимировича, 27.06.2004 року народження, до державного навчального закладу
на повне державне утримання
Голєв С.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —17
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 565 (додається)
56.
СЛУХАЛИ:Про поповнення прийомної сім’ї на базі родини Шимановського О.М.,
Шимановської А.М. і влаштування до неї на виховання та спільне проживання
Бутову Єлизавету Олександрівну, 24.08.2008 року народження
Голєв С.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —17
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 566 (додається)

57.
СЛУХАЛИ:Про поповнення прийомної сім’ї на базі родини Реброва О.Д., Ребрової
В.В. і влаштування до неї на виховання та спільне проживання Сєргєєвої Еліти
Володимирівни, 26.05.2003 року народження
Голєв С.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —17
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 567 (додається)
58.
СЛУХАЛИ:Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів малолітньому Склярову Якову Павловичу, 26.03.2007 року
народження
Голєв С.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —17
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 568 (додається)
59.
СЛУХАЛИ:Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів малолітньому Стрижак Сергію Олександровичу, 08.10.2006
року народження
Голєв С.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
За —17
Проти - 0
Утрималось - 0
Не голосувало - 0
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 569 (додається)
СЛУХАЛИ:Шановні члени виконавчого комітету! Всі питання включені до порядку
денного засідання розглянуті. Які будуть зауваження по проведенню засідання? Чи є
пропозиції для заслуховування? Якщо зауваження та пропозиції відсутні, на цьому
засідання виконавчого комітету міської ради завершено.
Секретар міської ради,
головуюча на засіданні

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Т.Ю. Каракуц

Р.О. Малий

