
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   №  3 

позачергового засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

03.03.2021       Почато засідання о 10.00 

м. Лиман       Закінчено засідання о 10.10 

 

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ: 
 

Ляшко Н.В. - Секретар міської ради, головуюча 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 

Мікулін О.І. - Староста Зарічненського старостинського округу 

Меделяєва Н.В. - Староста  Новоселівського 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 

Сиротенко О.М. - Староста Шандриголівського старостинського  

округу 

Сироватська І.Л. - Заступник міського голови 

Філоненко Л.В. - Староста Криволуцького старостинського  округу 

Чикало О.В. - Староста Яцьківського старостинського  округу 

 

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ: 

Журавльов О.В., Борисенко Д.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

Донцова О.В.,Мальченко Г.В. 

 



Порядок денний: 

№ 

з/п 

1. Назва питання 

1 Про створення Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

2 Про організацію роботи з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі,  та протидії торгівлі людьми  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

3 Про виплату одноразової грошової допомоги для оформлення паспорту  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

4 Про відміну електронного аукціону № UA-PS-2021-02-04-000071-2 з 

приватизації об’єкта малої приватизації комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади — адміністративно-побутової будівлі 

за адресою: Донецька область, Лиманський район, с. Кримки, вул. 

Центральна, 29.  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

 

1. 

СЛУХАЛИ: “У персональному 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. ” 

Ляшко Н.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За — 18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято порядок денний в цілому та за основу роботи  

 

2. 

СЛУХАЛИ: “Про створення Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми” 



Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 94 (додається) 

 

3. 

СЛУХАЛИ: “Про організацію роботи з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі,  та протидії торгівлі людьми”   

Мальченко Г.В. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 95 (додається) 

 

4. 

СЛУХАЛИ: “Про виплату одноразової грошової допомоги для оформлення 

паспорту”  

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 96 (додається) 

 

5. 

СЛУХАЛИ: Про відміну електронного аукціону № UA-PS-2021-02-04-000071-

2 з приватизації об’єкта малої приватизації комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади — адміністративно-побутової  будівлі за 

адресою: Донецька область, Лиманський район, с. Кримки,  вул. Центральна, 

29.  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 97 (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. 

Ляшко Н.В. 

 

Секретар міського голови,  

головуюча на засіданні            Н.В.Ляшко 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради      О.В. Погорелов 


