
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   № 5 

чергового засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

21.04.2021       Почато засідання о 10.00 

м. Лиман       Закінчено засідання о 11.00 

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ: 

 

Журавльов О.В. - Міський голова, головуючий на засіданні 

Ляшко Н.В. - Секретар міської ради 

Афонін Ю. А. - 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 

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 

Приходько О.Б - директор Державного підприємства «Лиманське лісове 

господарство» 

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ: 

Авдєєнко Н.П., Борисенко Д.В., Риков А.Б., Угнівенко І.М. 

 

ПРИСУТНІ: 
Андреєва Г.С., Голєв С.І., Діденко Н.М., Єрьоменко Т.А., Мальченко Г.В., Манцева 

Н.І., Парфьонова Н.О., Погорелов О.В., Пилипенко Т. В., Сироватська І.Л., Шпак О.Г. 

Порядок денний: 

 

 

№ 

з/п 
Назва питання 

1 Про затвердження складу та Положення про координаційний комітет 

сприяння зайнятості населення 

Доповідач:Єрьоменко Тетяна Анатоліївна — директор Лиманського міського 



центру зайнятості 
2 Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 17.02.2021 № 53 "Про 

затвердження складу опікунської ради над повнолітніми особами в нові 

редакції" 

Доповідач: Парфьонова Наталія Олексіївна — директор територіального центру 

соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) м. Лиман 

3 Про надання дозволу Церни Катерині Василівні,19.04.1957 р.н. на укладання 

правочину, щодо поділу земельної ділянки, від імені недієздатного Церни 

Віктора Сергійовича, 24.01.1979 р.н. 

Доповідач: Парфьонова Наталія Олексіївна — директор територіального центру 

соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) м. Лиман  

4 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, воїнам-інтернаціоналістам 

та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи які зареєстровані на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 
5 Про створення комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій, інших соціальних виплат, 

податкової заборгованості перед місцевим бюджетом Лиманської міської 

територіальної громади  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

6 Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, передбачених 

на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті на 2021 рік у новій редакції  

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення 

7 Про визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально — культурного та іншого призначення для 

провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою на 

території Лиманської територіальної громади 

Доповідач: Шпак Олена Геннадіївна - начальник відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської ради 

8 Про затвердження Плану заходів щодо створення належних умов для 

безпечного харчування дітей в закладах освіти Лиманської міської 

територіальної громади на 2021- 2022 роки 

Доповідач: Діденко Надія Миколаївна — начальник управління освіти, 

молоді та спорту 

9 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

10 Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної громади 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови  

11 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 

12 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 

13 Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла на 

одну особу за січень-березень 2021 року у Лиманській міській територіальній 

громаді Донецької області  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

14 Про вирішення житлових питань  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

15 Про затвердження розпорядження міського голови  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

16 Про надання згоди на виконання робіт з благоустрою прилеглої території  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

17 Про хід виконання розпорядження міського голови від 11.03.2021 №100 “Про 

обстеження дитячих ігрових майданчиків, розташованих на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади” 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

18 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

17.02.2021 №75 “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 

19 Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-

зимовий період 2020-2021 р.р та заходи щодо підготовки підприємств житлово-

комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р. 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

20 Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансових планів комунальних підприємств Лиманської міської ради  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

21 Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 18.07.2018 №238 “Про 

затвердження економічно обґрунтованих тарифів на перевезення пасажирів 

на міському маршруті “Лиман (АС) - Зелений Клин”  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

22 Про проведення консультації з громадськістю у формі публічного 

громадського обговорення питання  щодо встановлення тарифів на 

перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом на міському 

маршруті  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

23 Про закріплення за підприємствами, установами та організаціями території м. 

Лиман для прибирання та благоустрою  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

24 Про проведення консультації з громадськістю у формі публічного 

громадського обговорення питання щодо надання згоди на закриття 

зупинного пункту 10 км  



Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

25 Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення та затвердження Порядку оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

26 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 

27 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 

28 Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 18.07.2018 №255 «Про 

затвердження Порядку відшкодування різниці між встановленим та 

економічно обгрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів і 

багажу автомобільним транспортом на міському маршруті КП «Лиманська 

СЄЗ» 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та 

звітності, головний бухгалтер виконавчого комітету 

29 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 23.12.2019 №568». 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та 

звітності, головний бухгалтер виконавчого комітету 

30 Про створення постійно діючої комісії з питань бджільництва, попередження та 

встановлення факту отруєння бджіл на території Лиманської міської 

територіальної громади 

Доповідач: Андрєєва Ганна Сергіївна — начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі 
31 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 
32 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 

33 Про заходи щодо організації роботи по складанню прогнозу бюджету  Лиманської 



міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління 

міської ради 

34 Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської ради 

про підтвердження місця проживання малолітньої Стешової Валерії 

Ростиславівни, 13.07.2007 року народження, для її тимчасового виїзду за межі 

України 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

35 Про визначення місця проживання  малолітньої Требунцевої Карини Іванівни, 

18.05.2009 року народження, спільно з матір’ю – Колєснік Альоною Юріївною, 

30.10.1991 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

36 Про визначення місця проживання  неповнолітньої Кривоносової Еліни 

Михайлівни, 09.08.2005 року народження, спільно з матір’ю – Кривоносовою 

Вікторією Анатоліївною, 12.09.1984 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

37 Про визначення місця проживання малолітніх -   Гулан Світлани Юріївни, 

22.03.2016 року народження, Гулан Юрія Юрійовича, 29.10.2012 року 

народження, Гулан Іванни Юріївни, 19.01.2010 року народження, спільно з 

матір’ю – Ропотовою Світланою Миколаївною, 03.09.1992 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

38 Про надання малолітній Бутенко Дар’ї Євгенівні, 19.02.2014 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

39 Про встановлення опіки над малолітньою    Бутенко Дар’єю Євгенівною, 

19.02.2014 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей  

40 Про надання малолітній Двірченко Яні Артемівні, 23.04.2011 року народження, 

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

41 Про надання малолітній Двірченко Анастасії Артемівні, 11.08.2016 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

42 Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній Показацькій Вікторії 

Іванівні, 22.08.2004 року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

43 Про доцільність цілодобового перебування малолітньої Зінченко Софії 

Олександрівни, 30.06.2019 року народження, у комунальному некомерційному 

підприємстві «Краматорський будинок дитини «Антошка»  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

44 Про надання статусу  дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів малолітній  Капшук - Лозовській Владі Денисівні,18.11.2008 року 

народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

 

 

 

 



1. 

СЛУХАЛИ: У складі виконавчого комітету міської ради - 23 члени виконавчого 

комітету, в роботі засідання згідно реєстрації приймають участь 17 членів, відсутні 

6 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,  20.04.2021 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 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»» 

- 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»  

- 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 (Манцева Н.І, Муравльова О.М., Андрєєва Г.С., 

Пилипенко Т.В.) внести відповідні доповнення та зміни до них» 

Голєв Сергій Іванович – начальник служби у справах дітей. Звернувся до членів 

виконавчого комітету міської ради з пропозицією включити до порядку денного три 

проекти рішень виконавчого комітету міської ради, а саме: «Про надання 

малолітньому Іващенку Андрію Володимировичу, 18.05.2007 року народження, 

статусу дитини,  позбавленої батьківського піклування»; «Про надання малолітньому 

Іващенку Володимиру Володимировичу, 30.06.2013 року народження, статусу 

дитини,  позбавленої батьківського піклування»; «Про надання малолітньому 

Іващенку Михайлу Володимировичу, 21.03.2016 року народження, статусу дитини,  



позбавленої батьківського піклування». Дане прохання пов’язане з потребою у 

влаштуванні дітей до закладу після вилученні з сім’ї. 

Погорелов Олександр Володимирович - керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. З метою реалізації права громадян на участь в управлінні місцевими 

справами та врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої 

політики звернувся з проханням включити до прядку денного засідання проект 

рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження персонального складу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Лиманської міської ради» 

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

врахуванням отриманих пропозицій. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За — 17 

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

пропозиції 

 

2. 
СЛУХАЛИ: Про затвердження складу та Положення про координаційний комітет 

сприяння зайнятості населення 
Єрьоменко Т.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 137 ( додається) 

 

 

3.  

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 17.02.2021 № 53 

"Про затвердження складу опікунської ради над повнолітніми особами в новій 

редакції" 

 Парфьонова Н.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —17 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 138 (додається) 

 

4. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Церни Катерині Василівні, 19.04.1957 р.н. на 

укладання правочину, щодо поділу земельної ділянки, від імені недієздатного Церни 

Віктора Сергійовича, 24.01.1979 р.н. 

Парфьонова Н.О 

ГОЛОСУВАЛИ: 



За —17 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 139 (додається) 

 

5. 

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, воїнам-

інтернаціоналістам та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи які 

зареєстровані на території Лиманської об’єднаної територіальної громади  

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 140 (додається) 

 

6. 

СЛУХАЛИ: Про створення комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій, інших соціальних виплат, податкової 

заборгованості перед місцевим бюджетом Лиманської міської територіальної громади  

Мальченко Г.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —17 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 141 (додається) 

 

7. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, 

передбачених на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті на 2021 рік у новій редакції  

Мальченко Г.В 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —17 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало – 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 142 (додається) 

 

До роботи долучився Приходько Олексій Борисович 

 

 



8. 
СЛУХАЛИ: Про визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально — культурного та іншого призначення для 

провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою на території 

Лиманської територіальної громади 

Шпак О.Г. 
ВИСТУПАЛИ: Мікулін Олексій Іванович – староста Зарічненського старостинського 

округу. Поцікавився, що робити, якщо видано будівельний паспорт, а МАФу немає. 

Шпак Олена Геннадіївна – начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради. Повідомила, що анульовано 35 таких 

будівельних паспортів, а власникам направлені листи-повідомлення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —18 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 143 (додається) 

 

9. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану заходів щодо створення належних умов для 

безпечного харчування дітей в закладах освіти Лиманської міської територіальної 

громади на 2021- 2022 роки 

Діденко Н.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —18 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 144 (додається) 

 

10. 

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 № 145 (додається) 

 

11. 

СЛУХАЛИ: Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної 

громади 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 146  (додається) 

 

12. 

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 № 147  (додається) зі змінами 

 

 

13. 

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 —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 148 (додається) зі змінами 

 

14. 

СЛУХАЛИ: Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) 

житла на одну особу за січень-березень 2021 року у Лиманській міській 

територіальній громаді Донецької області  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 149 (додається) 

 

15. 

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  



Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  150 (додається) 

 

16. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження міського голови  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 151 (додається)  

 

17. 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на виконання робіт з благоустрою прилеглої 

території  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 152 (додається) 

 

18. 

СЛУХАЛИ: Про хід виконання розпорядження міського голови від 11.03.2021 №100 

“Про обстеження дитячих ігрових майданчиків, розташованих на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади” 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 153 (додається) 

 

19. 

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

17.02.2021 №75 “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 №  154 (додається) 



 

20. 

СЛУХАЛИ: Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в 

осінньо-зимовий період  2020-2021 р. р та заходи щодо підготовки підприємств житлово-

комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р. р. 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  155 (додається) 

 

21. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансових планів комунальних підприємств Лиманської міської ради  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  156  (додається) 

 

22. 

СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 18.07.2018 №238 

“Про затвердження економічно обґрунтованих тарифів на перевезення пасажирів на 

міському маршруті “Лиман (АС) - Зелений Клин”  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 157 (додається) 

 

23. 

СЛУХАЛИ: Про проведення консультації з громадськістю у формі публічного 

громадського обговорення питання  щодо встановлення тарифів на перевезення 

пасажирів і багажу автомобільним транспортом на міському маршруті  

Сироватська І.Л 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 158 (додається) 

 



24. 

СЛУХАЛИ: Про закріплення за підприємствами, установами та організаціями території 

м. Лиман для прибирання та благоустрою  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 159 (додається) 

 

25. 

СЛУХАЛИ: Про проведення консультації з громадськістю у формі публічного 

громадського обговорення питання щодо надання згоди на закриття зупинного 

пункту 10 км  

Сироватська І.Л. 

ВИСТУПИЛИ:  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 160 (додається) 

 

26. 

СЛУХАЛИ: Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення та затвердження Порядку оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 161 (додається) 

 

27. 

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 зі змінами № 162 (додається) 



 

28. 

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 —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 163  (додається) 

 

29. 

СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 18.07.2018 №255 

«Про затвердження Порядку відшкодування різниці між встановленим та економічно 

обгрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів і багажу автомобільним 

транспортом на міському маршруті КП «Лиманська СЄЗ» 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 164  (додається) 

 

30. 

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 23.12.2019 №568». 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 165 (додається) 

 

31. 

СЛУХАЛИ: Про створення постійно діючої комісії з питань бджільництва, 

попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території Лиманської міської 

територіальної громади 

Андрєєва Г. С. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 



Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 166 (додається) 

 

32. 

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 № 167 (додається)зі змінами 

 

33. 

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 №  168 (додається) зі змінами 

 

34. 

СЛУХАЛИ: Про заходи щодо організації роботи по складанню прогнозу бюджету  

Лиманської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

Пилипенко Т.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 169 (додається) 
 

35. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської 

ради про підтвердження місця проживання малолітньої Стешової Валерії 

Ростиславівни, 13.07.2007 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 № 170 (додається) 

 

36. 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання  малолітньої Требунцевої Карини 

Іванівни, 18.05.2009 року народження, спільно з матір’ю – Колєснік Альоною Юріївною, 

30.10.1991 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 171 (додається) 

 

37. 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання  неповнолітньої Кривоносової Еліни 

Михайлівни, 09.08.2005 року народження, спільно з матір’ю – Кривоносовою Вікторією 

Анатоліївною, 12.09.1984 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 172 (додається) 

 

38. 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітніх -   Гулан Світлани Юріївни, 

22.03.2016 року народження, Гулан Юрія Юрійовича, 29.10.2012 року народження, Гулан 

Іванни Юріївни, 19.01.2010 року народження, спільно з матір’ю – Ропотовою Світланою 

Миколаївною, 03.09.1992 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 173 (додається) 

 

39. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Бутенко Дар’ї Євгенівні, 19.02.2014 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 



За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 174 (додається) 

 

40. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Бутенко Дар’єю Євгенівною, 

19.02.2014 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 175 (додається) 

 

41. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Двірченко Яні Артемівні, 23.04.2011 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 176 (додається) 
 

42. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Двірченко Анастасії Артемівні, 11.08.2016 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 177 (додається) 
 

43. 

СЛУХАЛИ: Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній Показацькій 

Вікторії Іванівні, 22.08.2004 року народження  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 178 (додається) 
 

44. 

СЛУХАЛИ: Про доцільність цілодобового перебування малолітньої Зінченко Софії 

Олександрівни, 30.06.2019 року народження, у комунальному некомерційному 

підприємстві «Краматорський будинок дитини «Антошка»  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 179 (додається) 
 

45. 

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

збройних конфліктів малолітній  Капшук - Лозовській Владі Денисівні,18.11.2008 року 

народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 180 (додається) 
 

46. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Іващенку Андрію Володимировичу, 

18.05.2007 року народження, статусу дитини,  позбавленої батьківського піклування 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 181 (додається) 

 

47. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Іващенку Володимиру Володимировичу, 

30.06.2013 року народження, статусу дитини,  позбавленої батьківського піклування 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 182 (додається) 
 



48. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Іващенку Михайлу Володимировичу, 

21.03.2016 року народження, статусу дитини,  позбавленої батьківського піклування 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 183 (додається) 
 

49. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження персонального складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради. 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 184 (додається) 
 

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?  

Якщо зауважень і пропозицій немає, 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 


