
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   № 4 

чергового засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

17.03.2021       Почато засідання о 10.00 

м. Лиман       Закінчено засідання о 10.45 

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ: 

 

Журавльов О.В.  Міський голова, головуючий на засіданні 

Ляшко Н.В. - Секретар міської ради 

Афонін Ю. А. - Заступник міського голови 

Авдєєнко Н.П. - Заступник міського голови 

Сироватська І.Л. - Заступник міського голови 

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

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 

Меделяєва Н.В. - Староста  Новоселівського старостинського  округу 

Мікулін О.І. - Староста Зарічненського старостинського  округу 

Панов О. Б. - Староста Рідкодубівського старостинського  округу 

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 

Філоненко Л.В. - Староста Криволуцького старостинського  округу 

Чикало О.В. - Староста Яцьківського старостинського  округу 

ПРИСУТНІ: 
Андреєва Г.С., Войтенко І.А., Голєв С.І., Короткова К.Б., Кича К.І., Мальченко Г.В., 

Манцева Н.І., Парфьонова Н.О., Погорелов О.В., Пилипенко Т. В., Роменська Н.В., 

Рижкова Г.Г., Сироватська І.Л., Титаренко В.І. 

Порядок денний: 

 

 

№ 

з/п 
Назва питання 

1 Про комплексні заходи щодо захисту від пожеж лісів, сільгоспугідь на території 

Лиманської об'єднаної територіальної громади у весняно-літній 

пожежонебезпечний період 2021 року 

Доповідач: Титаренко Володимир Іванович - начальник відділу з питань ЦЗ 

моброботи та військового обліку 



 

2 Про затвердження звіту про роботу територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман  

Доповідач: Парфьонова Наталія Олексіївна — директор територіального центру 

соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) м. Лиман  

3 Про затвердження звіту про роботу управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради за 2020 рік 

Доповідач: Рижкова Ганна Геннадіївна  
4 Про затвердження звіту про роботу відділу культури і туризму Лиманської 

міської ради за 2020 рік 

Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна — начальник відділу культури 

і туризму міської ради 

5 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 міської ради 

6 Про затвердження звіту про роботу управління соціального захисту населення 

Лиманської міської ради за 2020 рік  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

7 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

«Служба «Соціальне таксі» на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2021 рік» 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 
8 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  міської ради від  

27.01.2021 № 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 
9 Про затвердження складу комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

у новій редакції 

Доповідач: Кича Катерина Іванівна - спеціаліст відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської ради 

10 Про затвердження складу архітектурно-містобудівної ради у новій редакції 

Доповідач: Кича Катерина Іванівна - спеціаліст відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської ради 

11 Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на ІI квартал 

2021 року  

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

12 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 



виконавчого комітету міської ради 

13 Про затвердження Положення і складу експертної комісії архівного відділу 

виконавчого комітету Лиманської міської ради  

Доповідач: Войтенко Ірина Анатоліївна — начальник архівного відділу 

виконавчого комітету міської ради 

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

територіальної громади за бюджетною програмою «Первинна медична 

допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-

санітарної) допомоги» у 2021 році, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету від 23.12.2020 №567»  

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та 

звітності, головний бухгалтер виконавчого комітету 

15 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 

16 Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

17 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 

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

Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської 

територіальної громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 2021 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 18.02.2021 №8/5-643»  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

19 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 

20 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

21 Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

22 Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

23 Про затвердження складу комісії щодо розрахунків населення за одержані 

житлово-комунальні послуги у новій редакції  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

24 Про затвердження Переліку тротуарів та зупинок, які знаходяться на території 

Лиманської ОТГ та потребують поточного ремонту у 2021  році  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 



25 Про затвердження акту обстеження технічного стану будинку з урахуванням звіту 

про технічний стан за результатами обстеження 7-013/20-ТЗ, будинку за адресою: 

Донецька область, Краматорський район, Лиманська територіальна громада, смт. 

Новоселівка, вул. Хвойна, 6.  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

26 Про задоволення заяв орендарів щодо збільшення строку оренди з метою 

приведення строку дії договорів у відповідність із визначеним законодавством 

мінімальним строком. 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

27 Про затвердження акту обстеження житла, зруйнованого (пошкодженого) 

внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною 

агресією Російської Федерації. 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

28 Про утворення конкурсного комітету для забезпечення проведення конкурсу 

на автобусних маршрутах загального користування  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

29 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 
30 Про затвердження звіту про роботу фінансового  управління Лиманської  

міської ради за 2020 рік 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління 

міської ради 

31 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 

32 Про затвердження звіту про роботу служби у справах дітей Лиманської 

міської ради за 2020 рік. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

33 Про внесення змін та доповнень в рішення виконавчого комітету міської ради від 

19.02.2020 року № 78 «Про затвердження нового складу комісії з питань захисту 

прав дитини та нового положення про комісію з питань захисту прав дитини 

міської ради»  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

підтвердження місця проживання неповнолітньої Сєргєєвої Поліни Анатоліївни, 

16.05.2006 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

підтвердження місця проживання малолітнього Стурова Микити Олексійовича, 

23.09.2007 року народження, для його тимчасового виїзду за межі України 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 



36 Про визначення місця проживання малолітнього Хохлова Микити Дмитровича, 

09.10.2008 року народження, спільно з матір’ю – Хохловою Катериною 

Олександрівною, 28.03.1988 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

37 Про надання дозволу Лисенку Петру Михайловичу на укладення правочину щодо 

продажу 1/3 частки земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства від імені його малолітнього сина – Лисенка Арсенія Петровича, 

14.05.2010 року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

38 Про надання дозволу Мікуліній Юлії Петрівні на безоплатну приватизацію та 

державну реєстрацію земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства на ім’я її малолітнього сина – Мікуліна Івана Віталійовича, 

15.09.2010 року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

39 Про надання дозволу Супруну Сергію Вікторовичу, Супрун (Родичевій) Юлії 

Віталіївні на укладення правочину щодо купівлі 1/3 частки квартири на ім’я їх 

малолітнього сина – Супруна Гліба Сергійовича, 10.01.2014 року народження  

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, відсутні 

2 членів виконавчого комітету з різних обставин. Засідання виконавчого комітету 

міської ради є  правомочним.  

Шановні члени виконавчого комітету, нам необхідно затвердити порядок денний 

засідання. Чи є у присутніх зміни або доповнення до проекту порядку денного?  

Журавльов О.В. 

ВИСТУПИЛИ: Донцова Олеся Валентинівна – начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради, звернулась до присутніх з наступною 

пропозицією: «Шановні члени виконавчого комітету, 16.03.2021 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 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  

 

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

утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської територіальної 

громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 2021 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 18.02.2021 №8/5-643»  

 

- 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 (Муравльова О.М., Андрєєва Г.С., Пилипенко Т.В.) 

внести відповідні доповнення та зміни до них» 

Міський голова Журавльов О.В. запропонував проголосувати за порядок денний з 

врахуванням отриманих пропозицій. 

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 комплексні заходи щодо захисту від пожеж лісів, сільгоспугідь на 

території Лиманської об'єднаної територіальної громади у весняно-літній 

пожежонебезпечний період 2021 року 

Титаренко В.І. 

ВИСТУПИЛИ: Авдєєнко Надія Павлівна - заступник міського голови. Звернулась з 

пропозицією надати доручення начальнику відділу з питань ЦЗ моброботи та 

військового обліку (Титаренко) відкоригувати виконавців плану заходів. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 98 з доопрацюванням (додається) 

 

3.  

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про роботу територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман  

Парфьонова Н.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —19 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 99 (додається) 

 

4. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про роботу управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради за 2020 рік 

Рижкова А.Г. 

ГОЛОСУВАЛИ: 



За —19 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 100 (додається) 

 

5. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про роботу відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради за 2020 рік 

Роменська Н.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 101 (додається) 

 

6. 

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 № 102 (додається) 

 

7. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про роботу управління соціального захисту 

населення Лиманської міської ради за 2020 рік  

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —19 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 103 (додається) 

 

8. 
СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

«Служба «Соціальне таксі» 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 № 104 (додається) 

 

9. 

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

27.01.2021 № 20 «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 № 105 (додається) 

 

10. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження складу комітету забезпечення доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті Лиманської міської 

ради у новій редакції 

Кича К.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 106 (додається) 

 

11. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження складу архітектурно-містобудівної ради у новій редакції 

Кича К.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 107  (додається) 

 

12. 

СЛУХАЛИ: Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на ІI 

квартал 2021 року  

Погорелов О.В.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  



Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 108  (додається) 

 

13. 

СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання. Також 

доповідач повідомив, що під час розгляду даного питання  у Рикова А.Б. та 

Меделяєвої Н.В. виникає конфлікт інтересів. Відповідно до ст. 28 Закону України 

“Про запобігання корупції” ними написані заяви на міського голову про виникнення 

конфлікту інтересів. Врегулювання конфлікту будуть здійснювати шляхом неучасті у 

голосуванні 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало – 2 (Риков А.Б., Меделяєва Н.В.) 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 109 (додається) 

 

14. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення і складу експертної комісії архівного відділу 

виконавчого комітету Лиманської міської ради  

Войтенко І.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 110  (додається) 

 

15. 

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

територіальної громади за бюджетною програмою «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) 

допомоги» у 2021 році, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 23.12.2020 

№567»  

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  111 (додається) 

 

16. 

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 —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 112 (додається) 

 

17. 

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 № 113 (додається) 

 

18. 

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 —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 114 (додається) зі змінами 

 

19. 

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

Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської 

територіальної громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 2021 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 18.02.2021 №8/5-643»  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  115 (додається) зі змінами 

 

20. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання в тимчасове користування 



житлових приміщень 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 № 116 (додається) 

 

21. 

СЛУХАЛИ: 

Про вирішення житлових питань 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 117 (додається) 

 

22. 

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань соціального квартирного обліку 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 118 (додається) 

 

23. 

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 119 (додається) 

 

24. 

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 № 120 (додається) 

 

25. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку тротуарів та зупинок, які знаходяться на 

території Лиманської ОТГ та потребують поточного ремонту у 2021 році  

Сироватська І.Л. 

ВИСТУПИЛИ: Риков Андрій Борисович – староста Тернівського старостинського 

округу. Запитав, чи будуть встановлені автобусні зупинки в Тернівському 

старостинському округу. 

Сироватська Ірина Леонідівна – заступник міського голови. Повідомила, що 

автобусні зупинки будуть встановлюватись Департаментом розвитку базових галузей 

промисловості. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 121 (додається) 

 

26. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження акту обстеження технічного стану будинку з урахуванням 

звіту про технічний стан за результатами обстеження 7-013/20-ТЗ, будинку за адресою: 

Донецька область, Краматорський район, Лиманська територіальна громада, смт. 

Новоселівка, вул. Хвойна, 6.  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 122 (додається) 

 

27. 

СЛУХАЛИ: Про задоволення заяв орендарів щодо збільшення строку оренди з метою 

приведення строку дії договорів у відповідність із визначеним законодавством 

мінімальним строком. 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 123 (додається) 
 

28. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження акту обстеження житла, зруйнованого (пошкодженого) 



внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 

Російської Федерації. 

Сироватська І. Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 124  (додається) 

 

29. 

СЛУХАЛИ: Про утворення конкурсного комітету для забезпечення проведення 

конкурсу на автобусних маршрутах загального користування  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 125 (додається) 

 

30. 

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 —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 126 (додається) зі змінами 

 

31. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про роботу фінансового  управління Лиманської  

міської ради за 2020 рік 

Пилипенко Т.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 127 (додається) 

 

32. 

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 —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами  № 128 (додається) 

 

33. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про роботу служби у справах дітей Лиманської 

міської ради за 2020 рік. 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 129 (додається) 

 

34. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень в рішення виконавчого комітету міської 

ради від 19.02.2020 року № 78 «Про затвердження нового складу комісії з питань захисту 

прав дитини та нового положення про комісію з питань захисту прав дитини міської 

ради»  

 Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 130 (додається) 
 

35. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської 

ради про підтвердження місця проживання неповнолітньої Сєргєєвої Поліни Анатоліївни, 

16.05.2006 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 № 131 (додається) 

 

36. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської 



ради про підтвердження місця проживання малолітнього Стурова Микити Олексійовича, 

23.09.2007 року народження, для його тимчасового виїзду за межі України 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 132 (додається) 

 

37. 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітнього Хохлова Микити 

Дмитровича, 09.10.2008 року народження, спільно з матір’ю – Хохловою Катериною 

Олександрівною, 28.03.1988 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 133 (додається) 

 

38. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Лисенку Петру Михайловичу на укладення правочину 

щодо продажу 1/3 частки земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства від імені його малолітнього сина – Лисенка Арсенія Петровича, 14.05.2010 

року народження  

Голєв С.І. 

ВИСТУПИЛИ: Авдєєнко Надія Павлівна – заступник міського голови. Чи 

перевіряється службою у справах дітей факт переведення коштів від продажу 

земельної ділянки на особовий рахунок неповнолітньої дитини і чи можуть батьки 

зняти ці кошти з рахунку дитини. 

Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей. Відповів, що служба 

відстежує переведення факт переведення коштів та повідомив, що батьки мають 

право зняти ці кошти на потреби родини. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 134 (додається) 

 

39. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Мікуліній Юлії Петрівні на безоплатну приватизацію 

та державну реєстрацію земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства на ім’я її малолітнього сина – Мікуліна Івана Віталійовича, 15.09.2010 року 

народження  

Голєв С.І. 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За —19 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 135 (додається) 

 

40. 

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

Юлії Віталіївні на укладення правочину щодо купівлі 1/3 частки квартири 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 № 136 (додається) 

 

41. 

СЛУХАЛИ:Шановні члени виконавчого комітету! Всі питання включені до порядку 

денного засідання розглянуті. Які будуть зауваження по проведенню засідання? Чи є 

пропозиції або питання для заслуховування?  

ВИСТУПИЛИ: Риков А.Б. староста Тернівського старостинського округу звернувся 

до членів виконкому щодо відсутності дитячого лікаря стоматолога. Чи можливо 

прийом лікаря стоматолога хоч 1 раз на тиждень? 

Журавльов О.В. міський голова, головуючий на засіданні. Питання знаходиться на 

контролі, зараз лікар проходе навчання для отримання ліцензії. Лікар буде 

здійснювати прийом з 1 вересня. 

 

Питання які включенні до порядку денного засідання розглянуті, на цьому засідання 

виконавчого комітету завершено. 

Журавльов О.В. 
 

 

Міський  голова,  
головуючий на засіданні            О.В. Журавльов 
 

 

Керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради      О.В. Погорелов 


