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ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:

Цимідан П.Ф. Міський голова, головуючий на засідання

Каракуц Т.Ю - Секретар міської ради

Барабаш Л.М. Директор Шандриголівської ЗОШ

Безгубов М.В. - Староста 

Богуславський О.М. - Староста 

Гамаюнова Ю.М. - Заступник міського голови

Герасименко В.В. - староста

Драч Ю.А. - Перший заступник міського голови

Заболотний В.І. - Староста 

Малий Р.О. - Керуючий справами виконавчого комітету міської ради
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Муравльова О.М. - Заступник міського голови
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Морозова Л.І. - Голова міської ради ветеранів війни праці та Збройних Сил

України

Меделяєва Н.В. - Староста

Погуляй І.М. - Староста 

Рибалко Ю.В. - Староста 

Сердюк В.В. - Староста

Сиротенко О.М. - Староста

Сичов А.В. - Староста 

Фесенко В.П. - Заступник міського голови

Філоненко Л.В. - Староста

  

   

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ:

Бугайов С.В., Друмов.А.О., Труш І.В., Морозова Л.І.,Фільчак П.Д.

ПРИСУТНІ:



Начальники управлінь та відділів міської ради, керівники організацій та установ (за 

списком)

Порядок денний:

Відповідно  до  п  2.2.57.  «Положення  про  виконавчий  комітет  Лиманської

міської ради» на засіданні виконкому надається час:

- на  розгляд  питань  порядку  денного  (з  врахуванням  доповіді,

співдоповіді,  запитань,  відповідей,  виступів  з  обговорення  питання,  внесення

поправок до проекту рішення, заключного слова) – не більше 30 хвилин (в разі

необхідності  тривалість розгляду питання може бути продовжена за рішенням

виконкому);

- для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин;

-  для співдоповіді з питань порядку денного – до 5 хвилин;

-  для оголошення запитань – до 1 хвилини;

-  для відповіді на запитання – до 2 хвилин;

 для  виступу з  обговорення  питання,  внесення  поправок  до  проекту  рішення,

заключного слова – до 3 хвилин.

1 Про стан готовності сільськогосподарських підприємств Лиманської об'єднаної 

територіальної громади до проведення весняно-польових робіт у 2019 році

Доповідач: Задорожний Олексій Олександрович — начальник відділу 

агропромислового розвитку 

2 Про затвердження звіту про роботу управління агропромислового розвитку 

Лиманської міської ради за 2018 рік

Доповідач: Задорожний Олексій Олександрович — начальник відділу 

агропромислового розвитку 

3 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2015 

№ 132 «Про затвердження складу та Положення про координаційний комітет 

сприяння зайнятості у місті Лиман» 

Доповідач: Єрьоменко Тетяна Анатоліївна — директор міського центру 

зайнятості 

4 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

5 Про затвердження звіту про роботу Лиманського центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю за 2018 рік

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — директор Лиманського центру 

комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю

6 Про затвердження звіту про роботу відділу культури і туризму Лиманської 

міської ради за 2018 рік



Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна — начальник відділу культури і 

туризму міської ради 

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

Лиманської міської ради за 2018 рік

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді та

спорту 

8 Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної 

стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, молоді та

спорту 

9 Про затвердження звіту про роботу управління соціального захисту населення 

Лиманської міської ради за 2018 рік 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

10 Про внесення змін до складу комісії тристоронньої соціально-економічної ради 

Лиманської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 18.07.2018 № 243 «Про утворення 

тристоронньої соціально-економічної ради Лиманської об’єднаної 

територіальної громади» 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

11 Про внесення змін до складу комісії з питань легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 18.07.2018 № 248 «Про створення комісії та робочої групи з 

питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення» 

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

12 Про внесення змін до складу комісії міжвідомчої робочої групи з питань 

забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці 

та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.12.2018 № 

459 «Про утворення 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 міської ради 

13 Про схвалення проекту рішення міськоїради «Про затвердження Комплексної 

програми щодо медичної, соціальної підтримки громадян постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи та осіб прирівняних до них, ветеранів 

війни та праці, ветеранів Афганської війни (воїнів-інтернаціоналістів), осіб з 



інвалідністю Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

14 Про створення комісії з питань безпечної життєдіяльності населення

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

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 

виконавчого комітету міської ради 

16 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 2019 році 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради 

17 Про затвердження проектно–кошторисної документації

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради 

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

демографічного розвитку, протидії насильству та торгівлі людьми, затвердження

положення про неї та персонального складу

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

19 Про організацію роботи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 

і насильству за ознакою статі, з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного 

розвитку, та торгівлі людьми на території Лиманської ОТГ.

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

20 Про затвердження плану заходів з реалізації правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» на території Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 

рік 

Доповідач: Шуляченко Ірина Олексіївна — начальник юридичного відділу

21 Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та 

архітектури 

22 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 

Донецької області від 15.03.2017 р. № 90 “Про затвердження Положення про 

архітектурно-містобудівну раду”



Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна — начальник відділу містобудування та 

архітектури 

23 Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на ІІ квартал 

2019 року 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради

24 Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної громади

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови

25 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 20.02.2019 

№61 «Про затвердження складу комісії по визначенню якісного стану об’єктів 

озеленення та порядку видалення зелених насаджень на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади». 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови

26 Про вирішення житлових питань тимчасового житлового фонду

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови

27 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження переліку 

проектів, що плануються до реалізації за рахунок інфраструктурної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

Лиманської об'єднаної територіальної громади”

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

28 Про розірвання договору відповідального зберігання з правом користування

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

29 Про утворення комісії щодо своєчасних розрахунків населення за одержані 

житлово-комунальні послуги

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

30 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

31 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

32 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 20.02.2019 

№62 “Про затвердження Переліку доріг комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади, що потребують поточного та капітального 

ремонту у 2019 р.” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

33 Про розгляд результатів перевірки департаменту екології та природних ресурсів 

Донецької облдержадміністрації 



Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна — заступник міського голови

34 Звіт про роботу комунального підприємства “Лиманська СЄЗ” за 2018 рік

Доповідач: Шепілов Дмитро Олександрович — директор комунального 

підприємства “Лиманська СЄЗ”

35 Звіт про роботу комунального підприємства “Лиманський “Зеленбуд”” за 2018 

рік 

Доповідач: Самойлов Володимир Петрович — директор комунального 

підприємства “Лиманський “Зеленбуд”

36 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 

37 Про затвердження звіту про роботу фінансового управління Лиманської міської 

ради за 2018 рік

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна - начальник фінансового управління 

38 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 

39 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови

40 Про затвердження звіту про роботу служби у справах дітей Лиманської міської 

ради за 2018 рік. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

41 Про надання малолітньому Александрову Олександру Олександровичу, 

10.02.2007 року народження, статусу дитини-сироти 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

42 Про надання неповнолітній Александровій Олені Олександрівні, 01.02.2003 року

народження, статусу дитини-сироти 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

43 Про надання малолітній Кизим Діані Олегівні, 16.04.2015 року народження, 

статусу дитини-сироти 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

44 Про надання малолітньому Грицюті Микиті Юрійовичу, 24.02.2006 року 

народження, статусу дитини-сироти 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 



45 Про клопотання перед Лиманським міським відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій 

області про державну реєстрацію народження дитини – Задорожньої Лідії 

Віталіївни, 18.01.2019 року народження.

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

46 Про встановлення опіки над малолітньою Задорожньою Мирославою 

Олександрівною, 15.10.2017  року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

47 Про встановлення піклування над неповнолітнім Підгірним Віталієм 

Сергійовичем, 01.07.2002 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

48 Про припинення піклування над неповнолітньою Сєргєєвою Елітою 

Володимирівною, 26.05.2003 року народження.

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

49 Про припинення опіки над малолітньою Масалаб Анастасією Романівною, 

26.01.2018 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

50 Про надання дозволу Іщенко Наталії Анатоліївні на укладення договору 

дарування на її ім’я 1/4 та 3/8 частин квартири 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

51 Про надання дозволу Гончаровій Оксані Ігорівні на укладення договору 

дарування на її ім’я квартири 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів, малолітньому Павленку Івану Олександровичу, 11.03.2009 

року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів, малолітній Лисенко Юлії Ігорівні, 16.02.2015 року 

народження.  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів, малолітній Лисенко Єлізаветі Ігорівні, 13.08.2013 року 

народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів, малолітній Павлішиній Таїсії Ігорівні, 27.08.2012 року 

народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 



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

збройних конфліктів, малолітньому Муляру Данилу Сергійовичу, 11.01.2012 

року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів, неповнолітньому Стеценку Владиславу Віталійовичу, 

19.04.2001 року народження. 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів, малолітньому Стеценку Даміру Віталійовичу, 23.10.2013 

року народження

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів, малолітньому Ковалікову Денису Олександровичу, 

06.09.2007 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

60
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів, малолітній Худяковій Діані Андріївні, 25.08.2012 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 22  членів  виконавчого  комітету,  відсутні  5 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? 

За відсутністю пропозицій,прошу голосувати.

Цимідан П.Ф.

ГОЛОСУВАЛИ:

За — 22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято порядок денний в цілому та за основу роботи.

2.



СЛУХАЛИ:Про стан готовності сільськогосподарських підприємств Лиманської 

об'єднаної територіальної громади до проведення весняно-польових робіт у 2019 

році

Задорожний О.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 86 (додається)

3.

СЛУХАЛИ:Про  затвердження  звіту  про  роботу  управління  агропромислового

розвитку Лиманської міської ради за 2018 рік

Задорожний О.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 87 (додається)

4.

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

17.06.2015 № 132 «Про затвердження складу та Положення про координаційний 

комітет сприяння зайнятості у місті Лиман» 

Єрьоменко Т.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 88 (додається)

5.

СЛУХАЛИ:Про затвердження звіту про роботу територіального центру соціального

обслуговування ( надання соціальних послуг) міста  Лиман

Парфьонова Н. О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 89 (додається)

6.

СЛУХАЛИ:Про затвердження звіту про роботу Лиманського центру комплексної



реабілітації для дітей з інвалідністю за 2018 рік

Сироватська І. Л.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 90 (додається)

7.

СЛУХАЛИ:Про  затвердження  звіту  про  роботу  відділу  культури  і  туризму

Лиманської міської ради за 2018 рік

Роменська Н. В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №91 (додається)

8.

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

Лиманської міської ради за 2018 рік

Діденко Н. М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 92 (додається)

9.

СЛУХАЛИ:Про  затвердження  плану  заходів  на  2019  рік  щодо  реалізації

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025

року «Рухова  активність  –  здоровий  спосіб  життя –  здорова нація» на території

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Діденко Н. М. 

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 93 (додається)

10.

СЛУХАЛИ:Про  затвердження  звіту  про  роботу  управління  соціального  захисту

населення Лиманської міської ради за 2018 рік 

Мальченко Г. В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22



Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №94 (додається)

11.

СЛУХАЛИ:Про  внесення  змін  до  складу  комісії  тристоронньої  соціально-

економічної  ради  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади,  затвердженого

рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.07.2018 № 243 «Про утворення

тристоронньої  соціально-економічної  ради  Лиманської  об’єднаної  територіальної

громади» 

Мальченко Г. В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №95 (додається)

12.

СЛУХАЛИ:Про  внесення  змін  до  складу  комісії  з  питань  легалізації  виплати

заробітної  плати  та  зайнятості  населення,  затвердженого  рішенням  виконавчого

комітету міської ради від 18.07.2018 № 248 «Про створення комісії та робочої групи

з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення» 

Мальченко Г. В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 96 (додається)

13.

СЛУХАЛИ:Про  внесення  змін  до  складу  комісії  міжвідомчої  робочої  групи  з

питань забезпечення реалізації  рішень,  спрямованих на підвищення рівня оплати

праці та дотримання норм законодавства в частині  мінімальної  заробітної  плати,

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.12.2018 № 459

«Про утворення 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 —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 97 (додається)

14.



СЛУХАЛИ:Про  схвалення  проекту  рішення  міської  ради  «Про  затвердження

Комплексної  програми  щодо  медичної,  соціальної  підтримки  громадян

постраждалих внаслідок Чорнобильської  катастрофи та осіб прирівняних до них,

ветеранів  війни  та  праці,  ветеранів  Афганської  війни  (воїнів-інтернаціоналістів),

осіб з інвалідністю Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Мальченко Г. В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 98 (додається)

15.

СЛУХАЛИ:Про створення комісії з питань безпечної життєдіяльності населення

Мальченко Г. В..

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 99 (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 —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 100 (додається)

17.

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 2019 році 

Манцева Н. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №101 (додається)

18.



СЛУХАЛИ:Про затвердження проектно–кошторисної документації

Манцева Н. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 102 (додається)

19.

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

демографічного  розвитку,  протидії  насильству  та  торгівлі  людьми,  затвердження

положення про неї та персонального складу

Гамаюнова Ю. М. 

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 103 (додається)

20.

СЛУХАЛИ:Про організацію роботи  у сфері  запобігання та  протидії  домашньому

насильству  і  насильству  за  ознакою  статі, з  питань  сім’ї,  ґендерної  рівності,

демографічного розвитку, та торгівлі людьми на території Лиманської ОТГ.

Гамаюнова Ю. М. 

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 104 (додається)

21.

СЛУХАЛИ:Про  затвердження  плану  заходів  з  реалізації  правопросвітницького

проекту «Я маю право!» на території Лиманської об'єднаної територіальної громади

на 2019 рік 

 Шуляченко І. О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 105 (додається)

22.

СЛУХАЛИ:Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна

Шпак О. Г.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22



Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 106 (додається) 

23.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської

ради Донецької  області  від  15.03.2017 р.  № 90 “Про затвердження Положення про

архітектурно-містобудівну раду”

Шпак О. Г.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 107 (додається) 

24.

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

квартал 2019 року 

Малий Р. О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 108 (додається) 

25.

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

громади

Драч Ю. А. 

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 109 (додається) 

26.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 
20.02.2019 №61 «Про затвердження складу комісії по визначенню якісного стану 
об’єктів озеленення та порядку видалення зелених насаджень на території 
Лиманської об’єднаної територіальної громади». 
Драч Ю. А. 

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 110 (додається) 

27.

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань тимчасового житлового фонду

 Драч Ю. А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 111 (додається) 

28.

СЛУХАЛИ:Про  схвалення  проекту  рішення  міської  ради  “Про  затвердження

переліку  проектів,  що  плануються  до  реалізації  за  рахунок  інфраструктурної

субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування

інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади”

Муравльова О. М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 112 (додається) 

29.

СЛУХАЛИ:Про  розірвання  договору  відповідального  зберігання  з  правом

користування

Муравльова О. М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 113 (додається) 

30.

СЛУХАЛИ:Про  утворення  комісії  щодо  своєчасних  розрахунків  населення  за

одержані житлово-комунальні послуги

Муравльова О. М. 

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 114 (додається) 



31.

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань 

Муравльова О. М. 

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 115 (додається) 

32.

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 —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №116 (додається)

33.

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

20.02.2019 №62 “Про затвердження Переліку доріг комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади, що потребують поточного та 

капітального ремонту у 2019 р.” 

Муравльова О. М. 

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 117 (додається)

34.

СЛУХАЛИ:Про розгляд результатів перевірки департаменту екології та природних

ресурсів Донецької облдержадміністрації 

 Муравльова О. М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало — 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 118 (додається)

35.

СЛУХАЛИ:Звіт  про  роботу  комунального  підприємства  “Лиманська  Служба

эдиного Замовника” за 2018 рік



 Шепілов Д. О. 

ГОЛОСУВАЛИ:

За —21

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало -1 (Барабаш Л.М.)

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 119 (додається)

36.

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

за 2018 рік 

Самойлов В. П. 

ГОЛОСУВАЛИ:

За —21

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало -1 (Барабаш Л.М.)

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 120(додається)

37.

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. 

ВИСТУПИЛИ: Керуючий справами виконавчого комітету міської ради — Малий

Р.О. Повідомив, що  15.03.2019  відбулось позачергове 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  проект рішення виконкому  “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”

Враховуючи  наведену  інформацію  запропонував  під  час  розгляду   даного

проекту рішення ухвалити його з  урахуванням доповнень розглянутих на комісії,  а

начальнику відділу економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету міської ради

(Авдєєнко Н.П.) внести відповідні доповнення та зміни до нього.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 121 зі змінами та доповненнями (додається)

38.

СЛУХАЛИ:Про затвердження звіту про роботу фінансового управління Лиманської 

міської ради за 2018 рік



Пилипенко Т. В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 122 (додається)

39.

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 —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 123 (додається)

40.

СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги  та допомоги на поховання.

Фесенко В. П.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 124 (додається)

41.

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

міської ради за 2018 рік. 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 125(додається)

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

42.

СЛУХАЛИ:Про надання малолітньому Александрову Олександру Олександровичу,

10.02.2007 року народження, статусу дитини-сироти 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:



За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 126 (додається)

43.

СЛУХАЛИ:Про  надання  неповнолітній  Александровій  Олені  Олександрівні,

01.02.2003 року народження, статусу дитини-сироти 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 127 (додається)

44.

СЛУХАЛИ:Про  надання  малолітній  Кизим  Діані  Олегівні,  16.04.2015  року

народження, статусу дитини-сироти 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 128 (додається)

45.

СЛУХАЛИ:Про надання малолітньому Грицюті Микиті Юрійовичу, 24.02.2006 

року народження, статусу дитини-сироти 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 129 (додається)

46.

СЛУХАЛИ:Про  клопотання  перед  Лиманським  міським  відділом  державної

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у

Донецькій  області  про  державну  реєстрацію  народження  дитини  –  Задорожньої

Лідії Віталіївни, 18.01.2019 року народження.

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 130 (додається)

47.

СЛУХАЛИ:Про встановлення  опіки  над  малолітньою Задорожньою Мирославою

Олександрівною, 15.10.2017  року народження. 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 131(додається)

48.

СЛУХАЛИ:Про  встановлення  піклування  над  неповнолітнім  Підгірним  Віталієм

Сергійовичем, 01.07.2002 року народження 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 132 (додається)

49.

СЛУХАЛИ:Про  припинення  піклування  над  неповнолітньою  Сєргєєвою  Елітою

Володимирівною, 26.05.2003 року народження.

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 133(додається)

50.

СЛУХАЛИ:Про  припинення  опіки  над  малолітньою  Масалаб  Анастасією

Романівною, 26.01.2018 року народження 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 134(додається)

51.

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Іщенко Наталії Анатоліївні на укладення договору

дарування на її ім’я 1/4 та 3/8 частин квартири 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:



За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 135(додається)

52.

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Гончаровій Оксані Ігорівні на укладення договору

дарування на її ім’я квартири 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 136(додається)

53.

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

збройних  конфліктів,  малолітньому  Павленку  Івану  Олександровичу,  11.03.2009

року народження 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 137(додається)

54.

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

збройних  конфліктів,  малолітній  Лисенко  Юлії  Ігорівні,  16.02.2015  року

народження.  

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 138 (додається)

55.

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

збройних  конфліктів,  малолітній  Лисенко  Єлізаветі  Ігорівні,  13.08.2013  року

народження 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 



Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 139(додається)

56.

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

збройних  конфліктів,  малолітній  Павлішиній  Таїсії  Ігорівні,  27.08.2012  року

народження. 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 140(додається)

57.

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

збройних конфліктів, малолітньому Муляру Данилу Сергійовичу, 11.01.2012 року

народження. 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 141(додається)

58.

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

збройних  конфліктів,  неповнолітньому  Стеценку  Владиславу  Віталійовичу,

19.04.2001 року народження. 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 142(додається)

59.

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

збройних конфліктів, малолітньому Стеценку Даміру Віталійовичу, 23.10.2013 року

народження

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 143(додається)



60.

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

збройних конфліктів, малолітньому Ковалікову Денису Олександровичу, 06.09.2007

року народження 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 144(додається)

61.

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

збройних  конфліктів,  малолітній  Худяковій  Діані  Андріївні,  25.08.2012  року

народження 

Голєв С. І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —22

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №145(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.

Міський голова, 

головуюча на засіданні      П.Ф. Цимідан

Керуючий справами виконавчого

комітета міської ради                                                                                     Р.О.Малий


