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1 Про хід виконання

року№ 20“Про стан

 
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   №  2 

чергового засідання виконавчого комітету міської

    Почато засідання

    Закінчено засідання

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ

- Міський голова, головуючий на засіданні

- Заступник міського голови 
- Заступник міського голови 
- Староста Ярівського старостинського

- Староста Рубцівського старостинського

- Староста Коровоярського старостинського

- Секретар міської ради 

- Староста  Новоселівського старостинського

- Староста Зарічненського старостинського

- Староста Рідкодубівського старостинського

- Керуючий справами виконавчого комітету

- Староста Ямпільського старостинського

- Староста Тернівського старостинського

- Староста Дробишевського старостинського

- Заступник міського голови 
- Староста Шандриголівського старостинського

- Староста Криволуцького старостинського

- Староста Яцьківського старостинського

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ
Дикий В.М. 

Андрєєва Г.С., Голєв С.І., Діденко Н.М., Донцова

Манцева Н.І., Мацегора В.А., Роменська Н.В., 

Пасічник Є.О., Парфьонова Н.О., Погорелов О

.Назва питання 

виконання рішення виконавчого комітету міської

Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

комітету міської ради 

Почато засідання о 10.00 

Закінчено засідання о 11.20 

ЗАСІДАННІ: 

на засіданні 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 
старостинського  округу 

старостинського  округу 
виконавчого комітету міської ради  

старостинського округу 
старостинського округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 
старостинського  округу 

старостинського  округу 

ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ: 

Донцова О.В., Ільєнко В.О., 

Н.В., Слєпцов А.О., 

Погорелов О.В., Покотило С.С., 

міської ради від 19.02.2014 

громадян у виконавчому комітеті 



міської ради” 

Доповідач: Донцова Олеся Валентинівна — начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради 

2 Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 23.03.2011 

року№ 94 “ Про стан виконавської дисципліни в управліннях та відділах міської 

ради” 

Доповідач: Донцова Олеся Валентинівна — начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради 

3 Про проведення чергових призовів громадян України на строкову військову 

службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань у 2021 

році 

Доповідач: Ільєнко Вадим Олександрович - військовий комісар Слов'янського 

об'єднаного міського територіального  центру комплектування та соціальної 

підтримки 

4 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 

від 23.12.2020 року №527 «Про створення позаштатної постійно діючої 

військово-лікарської комісії при Слов'янському ОМТЦК та СП на 2021 рік. 

Доповідач: Ільєнко Вадим Олександрович - військовий комісар Слов'янського 

об'єднаного міського територіального  центру комплектування та соціальної 

підтримки 

5 Про схвалення проекту рішення міської ради “ Про затвердження Програми 

Правопорядок на 2021рік ” 

Доповідач: Покотило Сергій Сергійович — заступник начальника відділу № 3 

Краматорського районного управління. 

6 Про створення комісії та робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

7 Про створення комісії з питань безпечної життєдіяльності населення 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

8 Про створення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації 

рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

9 Про надання пільг з оплати житлово-комунального послуг та на придбання 

твердого  палива і скрапленого газу особам з інвалідністю по зору у 2021 році 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

10 Про виплату матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС та сім’ям загиблих 

(померлих) учасників АТО, ООС, ветеранам Другої світової війни та 

прирівняним до них особам, ветеранам праці, особам з інвалідністю,які 

зареєстровані на території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

11 Про затвердження складу опікунської ради над повнолітніми особами в новій 

редакції 



Доповідач: Парфьонова Наталія Олексіївна — директор територіального 

центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) м. Лиман  

12 Про  внесення змін до складу Координаційної ради з питань протидії   

туберкульозу,  ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією 

Доповідач: Слєпцов Андрій Олександрович — Директор Лиманського 

міського центру соціальних служб 

13 Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 

від 20.02.2019 № 46  

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, 

молоді та спорту 

14 Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території 

Лиманської ОТГ 

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, 

молоді та спорту 

15 Про затвердження звіту про оцінку майна комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади та внесення змін до чинного договору 

оренди 

Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна — начальник відділу культури 

і туризму міської ради 

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

територіальної громади за бюджетною програмою «Вторинна медична 

допомога населенню, що надається закладом охорони здоров’я» у 2021 році, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 23.12.2020 №568» 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та 

звітності, головний бухгалтер виконавчого комітету 

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

міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4509 «Про затвердження комплексної 

Програми утримання закладів первинного та вторинного рівня надання 

медичної допомоги на 2020-2022 роки»» 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та 

звітності, головний бухгалтер виконавчого комітету 

18 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

19 Про утворення комісії з обстеження житла, зруйнованого внаслідок 

надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 

Російської Федерації 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

20 Про утворення комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення оцінки вартості майна об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації, відчуженню та оренди  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

21 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: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

22 Про затвердження складу комісії  по визначенню якісного стану об’єктів 



озеленення на території Лиманської об’єднаної територіальної громади у 

новій редакції 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

23 Про затвердження складукомісії з питань поводження з безхазяйними 

відходами на території Лиманської об’єднаної територіальної громади у новій 

редакції 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

24 Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

25 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

27.01.2021 №30 «Про затвердження Положення про порядок проведення 

Конкурсу міні-проектів, спрямованих на вирішення проблем з поточного 

ремонту під’їздів житлового фондута її складу» 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

26 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

27.01.2021 №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 

27 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 

реформування, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

території Лиманської ОТГ на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2020 №8/3-35» 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

28 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської територіальної 

громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 2021 рік» 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

29 Про затвердження Положення та складу громадської житлової комісії при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

30 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 

31 Про затвердження Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

32 Про виключення з числа службових житлових приміщень Лиманської 

об’єднаної територіальної громади  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

33 Про затвердження Переліку доріг комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади, що потребують поточного та 

капітального  ремонту у 2021 р. 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

34 Про вирішення житлових питань  



Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

35 Звіт про роботу комунального підприємства “Лиманський Зеленбуд” за 2020 

рік 

Доповідач: Пасічник Євген Олександрович – директор КП «Лиманський 

«Зеленбуд  

36 Звіт про роботу комунального  підприємства  “Лиманська СЄЗ” за  2020 рік 

Доповідач: Мацегора Валерій Анатолійович – директор КП «Лиманська СЕЗ» 

37 Про організацію проведення конкурсу проєктів місцевого розвитку в межах 

місцевої цільової Програми «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідач: Авдєєнко Наталія Олександрівна — начальниквідділу 

інвестиційної діяльності виконавчого комітету міської ради 

38 Про попередній розгляд та схваленняпроєкту рішення міської ради “Про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади за 2020рік”  

Доповідач: Андрєєва Ганна Сергіївна — начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі 
39 Про попередній розгляд та схвалення проєкту рішення міської ради “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-72 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2021 рік” 

Доповідач: Андрєєва Ганна Сергіївна — начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі 
40 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 

41 Про виконання бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади за 

2020 рік 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління 

міської ради 

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

міської ради від 24.12.2020 № 8/3-75 «Про бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління 

міської ради 

43 Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської ради про 

підтвердження місця проживання малолітньої Кумової Єлизавети Олексіївни, 

07.02.2008 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

44 Про надання дозволу Рогозіній Наталії Сергіївні на укладення договору 

дарування на її ім’я житлового будинку  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

45 Про встановлення опіки над малолітньою Іванчиковою Марією Андріївною, 

28.02.2020 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

46 Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім’ї Ворони 



Миколи Григоровича та Німак Лілії Федорівни і влаштування до нього на 

виховання та спільне проживання дітей: Барінова Андрія Володимировича, 

04.08.2005 року народження, Барінову Дар’ю Володимирівну, 06.05.2009 року 

народження, Барило Микиту Васильовича, 04.03.2006 року народження, Седеня 

Артема Вікторовича, 23.09.2019 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

47 Про участь у вихованнімалолітнього Кузнецова Марка Юрійовича, 06.12.2011 

року народження, його батька – Кузнецова Юрія Васильовича, 12.04.1973 року 

народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

48 Про участь у вихованнімалолітньої Мирошниченко Мирослави Денисівни, 

17.07.2019 року народження, її батька – Мирошниченка Дениса Дмитровича, 

15.01.1999 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

49 Про участь у вихованнімалолітнього Колесника Артема Руслановича, 03.10.2014 

року народження, його батька – Колесника Руслана Леонідовича, 18.12.1981 року 

народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

50 Про влаштування  

Сидоренко Нікіти Миколайовича, 25.12.2005 року народження  на цілодобове 

перебуваннядо закладу інституційного догляду 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів неповнолітньому Кучерову Богдану Максимовичу, 

03.09.2004 року народження   

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

 

1. 

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

виконавчого комітету, в роботі засідання  згідно реєстрації на початку засідання 

приймають участь 18 членів виконавчого комітету, відсутні 3 членів виконавчого 

комітету з різних обставин. Засідання виконавчого комітету міської ради є  

правомочним. 

Журавльов О.В. 
ВИСТУПИЛИ: Донцова Олеся Валентинівна – начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради: «Шановні члени виконавчого комітету, 16.02.2021 

року відбулось позапланове засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної 

політики на якому були розглянуті листи управлінь та відділів міської ради і прийняті 

відповідні рішення, що вимагають внесення доповнень у наступні проекти рішень 

виконавчого комітету міської ради: 

- Про попередній розгляд та схвалення проєкту рішення міської ради “Про внесення 

змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-72 “Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік”  

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

міської ради від 24.12.2020 № 8/3-75 «Про бюджет Лиманської міської територіальної 

громади на 2021 рік» 



Враховуючи наведену інформацію пропоную під час розгляду зазначених 

проектів рішень ухвалити їх з урахуванням змін та доповнень розглянутих на комісії, 

а керівникам відділів та управлінь (Андрєєва Г.С., Пилипенко Т.В.) внести відповідні 

доповнення та зміни до них» 

Міський голова запропонував проголосувати за порядок денний з 

врахуванням отриманих пропозицій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За — 18 

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

пропозиції 

 

2. 
СЛУХАЛИ:Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

19.02.2014 року № 20“Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

міської ради” 

Донцова О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —18 

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

 

3. 

СЛУХАЛИ:Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

23.03.2011 року№ 94 “ Про стан виконавської дисципліни в управліннях та відділах 

міської ради” 

Донцова О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —18 
Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № ПР-2  (додається) 

 

4. 

СЛУХАЛИ:Про проведення чергових призовів громадян України на строкову 

військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань у 

2021 році 

Ільєнко В.О. 

ГОЛОСУВАЛИ:Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської 

ради від 23.12.2020 року №527 «Про створення позаштатної постійно діючої військово-

лікарської комісії при Слов'янському ОМТЦК та СП на 2021 рік. 

Ільєнко В.О. 

За —18 



Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  45 (додається) 

 

5. 

СЛУХАЛИ: 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —18 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 46  (додається) 

 

6. 

СЛУХАЛИ:Про схвалення проекту рішення міської ради “ Про затвердження 

Програми Правопорядок на 2021рік ” 

Покотило С.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —18 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 47 (додається) 

 

7. 

СЛУХАЛИ:Про створення комісії та робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення  

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —18 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 48 (додається) 

 

8. 
СЛУХАЛИ: Про створення комісії з питань безпечної життєдіяльності населення 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —18 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 49 (додається) 

 

9. 



СЛУХАЛИ:Про створення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації 

рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати  

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —18 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 50 (додається) 

 

10. 

СЛУХАЛИ:Про надання пільг з оплати житлово-комунального послуг та на 

придбання твердого  палива і скрапленого газу особам з інвалідністю по зору у 2021 

році 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 51 (додається) 

 

11. 

СЛУХАЛИ:Про виплату матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС та сім’ям 

загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, ветеранам Другої світової війни та 

прирівняним до них особам, ветеранам праці, особам з інвалідністю,які зареєстровані 

на території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 52 (додається) 

 

12. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження складу опікунської ради над повнолітніми особами в 

новій редакції 

Парфьонова Н.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 53 (додається) 

 

13. 



СЛУХАЛИ:Про  внесення змін до складу Координаційної ради з питань протидії   

туберкульозу,  ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією 

Слєпцов А.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 54 (додається) 

 

14. 

СЛУХАЛИ:Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської 

ради від 20.02.2019 № 46  

Діденко Н.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 55 (додається) 

 

15. 

СЛУХАЛИ:Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на 

території Лиманської ОТГ 

Діденко Н.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 56 (додається) 

 

16. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження звіту про оцінку майна комунальної власності 

Лиманської об’єднаної територіальної громади та внесення змін до чинного договору 

оренди 

Роменська Н.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 57 (додається) 

 

17. 

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до «Порядку використання коштів бюджету 

об’єднаної територіальної громади за бюджетною програмою «Вторинна медична 

допомога населенню, що надається закладом охорони здоров’я» у 2021 році, 



затвердженого рішенням виконавчого комітету від 23.12.2020 №568» 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 58 (додається) 

 

18. 

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

рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4509 «Про затвердження комплексної 

Програми утримання закладів первинного та вторинного рівня надання медичної 

допомоги на 2020-2022 роки»» 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 59 (додається) 

 

19. 

СЛУХАЛИ:Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 60 (додається) 

 

20. 

СЛУХАЛИ:Про утворення комісії з обстеження житла, зруйнованого внаслідок 

надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 

Російської Федерації 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 61 (додається) 

 

21. 

СЛУХАЛИ:Про утворення комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення оцінки вартості майна об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації, відчуженню та оренди  



Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 62 (додається) 

 

22. 

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 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 63 (додається) 

 

23. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження складу комісії  по визначенню якісного стану об’єктів 

озеленення на території Лиманської об’єднаної територіальної громади у новій 

редакції 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 64 (додається) 

 

24. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження складукомісії з питань поводження з безхазяйними 

відходами на території Лиманської об’єднаної територіальної громади у новій 

редакції 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 65 (додається) 

 

25. 

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

громади  



Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 66 (додається) 

 

26. 

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

27.01.2021 №30 «Про затвердження Положення про порядок проведення Конкурсу 

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

житлового фондута її складу» 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 67 (додається) 

 

27. 

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

27.01.2021 №34 «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 —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 68 (додається) 

28. 

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

Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

території Лиманської ОТГ на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2020 №8/3-35» 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 69 (додається) 

 

29. 

СЛУХАЛИ:Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми 



утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської територіальної 

громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 2021 рік» 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 70 (додається) 

 

30. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження Положення та складу громадської житлової комісії при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 71 (додається) 

 

31. 

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 —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 72 (додається) 

 

32. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 73 (додається) 

 

33. 

СЛУХАЛИ:Про виключення з числа службових житлових приміщень Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 



Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —0 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 74 (додається) 

 

34. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження Переліку доріг комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади, що потребують поточного та капітального  

ремонту у 2021 р. 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 75 (додається) 

 

35. 

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 76 (додається) 

 

36. 

СЛУХАЛИ:Звіт про роботу комунального підприємства “Лиманський Зеленбуд” за 

2020 рік 

Пасічник Є.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 77 (додається) 

 

37. 

СЛУХАЛИ:Звіт про роботу комунального  підприємства “Лиманська СЄЗ” за  2020 

рік 

Мацегора В.А. 

ВИСТУПИЛИ: Панов Олександр Борисович – староста Рідкодубівського 

старостинського округу. Звернувся з проханням вирішити питання щодо введення в 

експлуатацію водогону с. Нове. 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 78 (додається) 

 

38. 

СЛУХАЛИ:Про організацію проведення конкурсу проєктів місцевого розвитку в 

межах місцевої цільової Програми «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік» 

Авдєєнко Н.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 79 (додається) 

 

39. 

СЛУХАЛИ:Про попередній розгляд та схвалення проєкту рішення міської ради “Про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади за 2020рік”  

Андрєєва Г.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 80 (додається) 

 

40. 

СЛУХАЛИ:Про попередній розгляд та схвалення проєкту рішення міської ради “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-72 “Про затвердження 

Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2021 рік” 

Андрєєва Г.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 81 (додається) зі змінами 

 

41. 

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 № 82 (додається) 

 

42. 

СЛУХАЛИ:Про виконання бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади за 

2020 рік 

Пилипенко Т.В. 

Журавльов Олександр Вікторович – міський голова. Поцікавився, чи існує на даний 

час заборгованість із виплати заробітної плати на території Лиманської ОТГ. 

Пилипенко Тетяна Вікторівна – начальник фінансового управління міської ради 

повідомила, що станом на 01.02.2021 року заборгованість по заробітній платі на 

території Лиманськоїх ОТГ відсутня. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 83 (додається) 

 

43. 

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

рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-75 «Про бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2021 рік» 

Пилипенко Т.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 84 (додається) зі змінами  

 

44. 

СЛУХАЛИ:Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської 

ради про підтвердження місця проживання малолітньої Кумової Єлизавети Олексіївни, 

07.02.2008 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 85 (додається) 

 



45. 

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Рогозіній Наталії Сергіївні на укладення договору 

дарування на її ім’я житлового будинку  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 86 (додається) 

 

46. 

СЛУХАЛИ:Про встановлення опіки над малолітньою Іванчиковою Марією Андріївною, 

28.02.2020 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  87 (додається) 

 

47. 

СЛУХАЛИ:Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім’ї 

Ворони Миколи Григоровича та Німак Лілії Федорівни і влаштування до нього на 

виховання та спільне проживання дітей: Барінова Андрія Володимировича, 04.08.2005 

року народження, Барінову Дар’ю Володимирівну, 06.05.2009 року народження, Барило 

Микиту Васильовича, 04.03.2006 року народження, Седеня Артема Вікторовича, 

23.09.2019 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 88 (додається) 

 

48. 

СЛУХАЛИ:Про участь у вихованнімалолітнього Кузнецова Марка Юрійовича, 

06.12.2011 року народження, його батька – Кузнецова Юрія Васильовича, 12.04.1973 

року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 89 (додається) 



 

49. 

СЛУХАЛИ:Про участь у вихованнімалолітньої Мирошниченко Мирослави Денисівни, 

17.07.2019 року народження, її батька – Мирошниченка Дениса Дмитровича, 15.01.1999 

року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 90 (додається) 

 

50. 

СЛУХАЛИ:Про участь у вихованнімалолітнього Колесника Артема Руслановича, 

03.10.2014 року народження, його батька – Колесника Руслана Леонідовича, 18.12.1981 

року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  91 (додається) 

 

51. 

СЛУХАЛИ:Про влаштування Сидоренко Нікіти Миколайовича, 25.12.2005 року 

народження  на цілодобове перебування до закладу інституційного догляду 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 92 (додається) 

 

52. 

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

збройних конфліктів неповнолітньому Кучерову Богдану Максимовичу, 03.09.2004 року 

народження   

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 93 (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 


