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ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   № 7 

чергового засідання виконавчого комітету міської

           Почато

           Закінчено

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ

 Міський голова, головуючий на засіданні

- Секретар міської ради 

- Заступник міського голови 

 Заступник міського голови 

- Керуючий справами виконавчого комітету

- Староста Ярівського старостинського

- Голова громадської організації «Спілка

десантників Лиманщини» 

- Староста Рубцівського старостинського

- Староста Коровоярського старостинського

- Староста  Новоселівського старостинського

- Староста Зарічненського старостинського

- Староста Рідкодубівського старостинського

- Староста Ямпільського старостинського

- Староста Дробишевського старостинського

- Староста Шандриголівського старостинського

- Староста Криволуцького старостинського

- Староста Яцьківського старостинського

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ
 

Сироватська І.Л., Приходько О.Б., Риков А.Б.

Шуляченко І.О., доповідачі рішень в сусідній залі

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

комітету міської ради 

Почато засідання о 10.00 

Закінчено засідання о 10.35 

ЗАСІДАННІ: 

на засіданні 

виконавчого комітету міської ради  

старостинського  округу 

організації Спілка воїнів АТО та 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

старостинського округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

старостинського  округу 

ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ: 

А.Б., Угнівенко І.М. 

сусідній залі.  



Порядок денний: 
№ 

з/п 
Назва питання 

1 Про схвалення проекту рішення міської ради “ Про затвердження Програми 

Зміцнення матеріально-технічної бази Лиманського міського відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області на 2021 рік ” 

Доповідач: Щербак Ганна Василівна - начальник Лиманського міського 

відділу філії Донецької установи “Центр пробації” в Донецькій області. 

2 Про затвердження звіту про оцінку майна комунальної власності Лиманської 

міської 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 

3 Про виплату матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС, ветеранам Другої 

світової війни та прирівняним до них особам, ветеранам праці та хворим 

особам похилого віку, особам з інвалідністю, воїнам-інтернаціоналістам які 

зареєстровані на території Лиманської міської територіальної громади 

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальнику управління 

соціального захисту населення 

4 Про затвердження звіту про оцінку нерухомого майна комунальної власності 

Лиманської міської територіальної громади та продовження договору оренди без 

проведення аукціону  

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

спорту 

5 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства «Лиманська СЄЗ» на 2021 рік»  

Доповідач: Мацегора Валерій Анатолійович — директор комунального 

підприємства «Лиманська СЄЗ» 

6 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження фінансового 

плану комунального підприємства «Лиманський «Зеленбуд»» на 2021 рік» 

Доповідач: Шепель Світлана Іванівна 

7 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

Положення про систему енергетичного менеджменту в бюджетних установах 

Лиманської територіальної громади»  

Доповідач: Переволоцька Наталія Олегівна - головний спеціаліст з питань 

державної допомоги суб’єктам господарювання  
8 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

Положення про енергетичний моніторинг в бюджетних установах Лиманської 

територіальної громади в новій редакції»  

Доповідач: Переволоцька Наталія Олегівна - головний спеціаліст з питань 

державної допомоги суб’єктам господарювання  
9 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

Концепції запровадження системи енергетичного менеджменту в Лиманській 

територіальній громаді»  

Доповідач: Переволоцька Наталія Олегівна - головний спеціаліст з питань 

державної допомоги суб’єктам господарювання  
10 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 



Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

11 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

12 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 

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

міської ради від 24.12.2020 № 8/3-69 «Про затвердження Програми розвитку 

місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 

рік»» 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та 

звітності, головний бухгалтер виконавчого комітету 

14 Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної громади 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна 
15 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: Муравльова Олена Миколаївна 
16 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: Муравльова Олена Миколаївна 
17 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми  по 

проведенню технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-36, та затвердження у новій 

редакції»  

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна 
18 Про вирішення житлових питань  

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна 
19 Про виключення з числа службових житлових приміщень Лиманської міської 

територіальної громади  

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна 
20 Про затвердження положення  про придбання житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській міській 

територіальній громаді Донецької області 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна 
21 Про затвердження списків постраждалих, житло яких зруйновано внаслідок 

надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 

Російської Федерації  

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна 



22 Про затвердження звітів про оцінку нерухомого майна комунальної власності 

Лиманської міської територіальної громади  

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна 
23 Про затвердження протоколів засідань конкурсної комісії по відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення оцінки вартості майна об’єктів комунальної 

власності, що підлягають приватизації, відчуженню та оренди  

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна 
24 Про надання під відповідальне зберігання з правом користування житлового 

приміщення  

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна 
25 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 
26 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 

27 Про виконання бюджету Лиманської міської територіальної громади за І квартал  

2021 року 

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління 

міської ради 

28 Про надання малолітньому Антишеву Єгору Олександровичу, 06.04.2017 

року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

29 Про надання малолітній Антишевій Софії Миколаївні, 23.01.2016 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

30 Про надання малолітній Антишевій Дар’ї Миколаївні, 24.08.2014 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

31 Про надання неповнолітній Лагутіній Анні Михайлівні, 06.09.2003 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

32 Про надання малолітньому Негодуйку Дмитру Сергійовичу, 07.10.2012 року 

народження, статусу дитини - сироти  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

33 Про надання дозволу Ковальчуку Олександру Миколайовичу на укладення 

договору купівлі-продажу від його імені  житлового будинку та земельної ділянки 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 



справах дітей 

34 Про надання дозволу Лободі Ніні Костянтинівні на укладення договору купівлі-

продажу від її імені  житлового будинку та земельної ділянки 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

35 Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання малолітньої 

Кузнецової Ангеліни Едуардівни, 28.01.2011 року народження 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника служби у 

справах дітей 

36 Про встановлення піклування над неповнолітньою Лагутіною Анною 

Михайлівною, 06.09.2003 року народження  

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника 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,  18.05.2021 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 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., 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 — 17 

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

пропозиції 

 

2. 
СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження 

Програми Зміцнення матеріально-технічної бази Лиманського міського відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області на 2021 рік ”  
Щербак Г.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 186 ( додається) 

 

3.  

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про оцінку майна комунальної власності 

Лиманської міської територіальної громади, що перебуває в оперативному управлінні 

відділу культури і туризму Лиманської міської ради  

Роменська Н.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —17 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 187 (додається) 

 

4. 

СЛУХАЛИ: Про виплату матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС, ветеранам 

Другої світової війни та прирівняним до них особам, ветеранам праці та хворим 

особам похилого віку, особам з інвалідністю, воїнам-інтернаціоналістам які 

зареєстровані на території Лиманської міської територіальної громади  

Яцюк О.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —17 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 188 (додається) 



 

5. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про оцінку нерухомого майна комунальної 

власності Лиманської міської територіальної громади та продовження договору оренди 

без проведення аукціону  

Діденко Н.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 189 (додається) 

 

6. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження 

фінансового плану комунального підприємства «Лиманська СЄЗ» на 2021 рік»  

Мацегора В.А. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 190 (додається) 

 

7. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження 

фінансового плану комунального підприємства «Лиманський «Зеленбуд»» на 2021 рік» 

Шепель С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —17 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало – 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 191 (додається) 

 

8. 
СЛУХАЛИ: Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

Положення про систему енергетичного менеджменту в бюджетних установах Лиманської 

територіальної громади»  
Переволоцька Н.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —17 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 192 (додається) 

 



9. 

СЛУХАЛИ: Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

Положення про енергетичний моніторинг в бюджетних установах Лиманської 

територіальної громади в новій редакції»  

Переволоцька Н.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —17 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало — 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 193 (додається) 

 

10. 

СЛУХАЛИ:Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

Концепції запровадження системи енергетичного менеджменту в Лиманській 

територіальній громаді»  

Переволоцька Н.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 194 (додається) 

 

11. 

СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 195 (додається) 

 

12. 

СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 196 (додається)  

 

13. 

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 —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 197 (додається)  

 

14. 

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

міської ради від 24.12.2020 № 8/3-69 «Про затвердження Програми розвитку місцевого 

самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік»» 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 198 (додається) 

 

15. 

СЛУХАЛИ: Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної 

громади 

Муравльова О.М.  

 ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  199 (додається) 

 

16. 

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» 

Муравльова О.М.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 200 (додається)  

 

17. 

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»  

Муравльова О.М.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 201 (додається) 

 

18. 

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

Програми по проведенню технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 24.12.2020 №8/3-36, та затвердження у новій редакції»  

Муравльова О.М.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 202 (додається) 

 

19. 

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань  

Муравльова О.М.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  203 (додається) 

 

20. 

СЛУХАЛИ: Про виключення з числа службових житлових приміщень Лиманської 

міської територіальної громади  

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  204 (додається) 

 

21. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження положення  про придбання житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській міській 

територіальній громаді Донецької області 

Муравльова О.М. 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  205 (додається) 

 

22. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження списків постраждалих, житло яких зруйновано внаслідок 

надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської 

Федерації  

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 206 (додається) 

 

23. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звітів про оцінку нерухомого майна комунальної 

власності Лиманської міської територіальної громади  

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 207 (додається) 

 

24. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідань конкурсної комісії по відбору 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки вартості майна об’єктів 

комунальної власності, що підлягають приватизації, відчуженню та оренди  

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 208 (додається) 

 

25. 

СЛУХАЛИ: Про надання під відповідальне зберігання з правом користування житлового 

приміщення  

Муравльова О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 



Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 209 (додається) 

 

26. 

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 —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 210 (додається) 

 

27. 

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 —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення зі змінами № 211 (додається) 
 

28. 

СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Лиманської міської територіальної громади за І 

квартал  2021 року 

Пилипенко Т.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 212  (додається) 

 

29. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Антишеву Єгору Олександровичу, 

06.04.2017 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  



Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 213  (додається) 

 

30. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Антишевій Софії Миколаївні, 23.01.2016 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 214 (додається) 

 

31. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Антишевій Дар’ї Миколаївні, 24.08.2014 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 215 (додається) 

 

32. 

СЛУХАЛИ: Про надання неповнолітній Лагутіній Анні Михайлівні, 06.09.2003 року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 216 (додається) 

 

33. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітньому Негодуйку Дмитру Сергійовичу, 07.10.2012 року 

народження, статусу дитини - сироти  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  217 (додається) 

 



34. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ковальчуку Олександру Миколайовичу на укладення 

договору купівлі-продажу від його імені  житлового будинку та земельної ділянки 

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 218 (додається) 
 

35. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Лободі Ніні Костянтинівні на укладення договору 

купівлі-продажу від її імені  житлового будинку та земельної ділянки 

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 219 (додається) 

 

36. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання малолітньої 

Кузнецової Ангеліни Едуардівни, 28.01.2011 року народження 

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 220 (додається) 

 

37. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення піклування над неповнолітньою Лагутіною Анною 

Михайлівною, 06.09.2003 року народження  

Межерицька М.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —17 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 221 (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 


