
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   №  23 

позачергового засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

16.12.2020       Почато засідання о 10.00 

м. Лиман       Закінчено засідання о 10.20 

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 

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: 

Чумак Л.О., Андрєєва Г.С., Пилипенко Т.В., Голєв С.І. 

 

Порядок денний: 

№ 

з/п 

1. Назва питання 

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

Програми відшкодування витрат на прибирання, санітарне очищення та 

утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4471»  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

2 Про затвердження Порядку надання в тимчасове користування житлових 



приміщень фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

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

внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 року № 7/73-4517 

“Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік”  

Доповідач: Андрєєва Ганна Сергіївна — начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі 

4 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 19.12.2019  № 7/73-4518 «Про бюджет 

Лиманської об`єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового 

управління міської ради 

5 Про надання неповнолітньому Шерстюку Андрію Олександровичу, 

08.03.2003 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

6 Про влаштування неповнолітнього Шерстюка Андрія Олександровича, 

08.03.2003 року народження, до державного навчального закладу на повне 

державне утримання 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

7 Про надання малолітній Гайдаченко Дар’ї Сергіївні, 16.11.2020 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

8 Про влаштування малолітньої Гайдаченко Дар’ї Сергіївни, 16.11.2020 року 

народження, на повне державне забезпечення до комунального 

некомерційного підприємства «Краматорський будинок дитини 

«Антошка». 

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 18 членів 

виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету міської ради є  

правомочним. 

Журавльов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За — 18 

Проти - 0  



Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято порядок денний в цілому та за основу роботи  

2. 

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

Програми відшкодування витрат на прибирання, санітарне очищення та утримання 

об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2019 №7/73-4471»  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  516 (додається) 

 

3. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання в тимчасове користування 

житлових приміщень фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб 

Сироватська І.Л. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  517 (додається) 

 

4. 

СЛУХАЛИ: Про попередній розгляд та схвалення проекту рішення міської ради 

“Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 року № 7/73-4517 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік”  

Андрєєва Г.С. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  518 (додається) 

 

5. 

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

рішення міської ради від 19.12.2019  № 7/73-4518 «Про бюджет Лиманської 

об`єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

Пилипенко Т.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 



За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  519 (додається) 

 

6. 

СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітньому Шерстюку Андрію Олександровичу, 

08.03.2003 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

Голєв С.І. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  520 (додається) 

 

7. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування неповнолітнього Шерстюка Андрія 

Олександровича, 08.03.2003 року народження, до державного навчального закладу 

на повне державне утримання 

Голєв С.І. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  521 (додається) 

 

8. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Гайдаченко Дар’ї Сергіївні, 16.11.2020 

року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  522 (додається) 

 

9. 

СЛУХАЛИ: Про влаштування малолітньої Гайдаченко Дар’ї Сергіївни, 16.11.2020 

року народження, на повне державне забезпечення до комунального 

некомерційного підприємства «Краматорський будинок дитини «Антошка». 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 



За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  523 (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 


