
   
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л   №  8
чергового засідання виконавчого комітету міської ради

15.05.2019 Почато засідання о 10.00

м. Лиман Закінчено засідання о 11.15

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:

Каракуц Т.Ю - Секретар міської ради, головуюча на засідання

Барабаш Л.М. Директор Шандриголівської ЗОШ

Безгубов М.В. - Староста 

Богуславський О.М. - Староста 

Герасименко В.В. - староста

Заболотний В.І. - Староста 

Мікулін О.І. - Староста 

Меделяєва Н.В. - Староста

Погуляй І.М. - Староста 

Рибалко Ю.В. - Староста 

Сердюк В.В. - Староста

Сичов А.В. - Староста 

Сиротенко О.М. - Староста

Труш І.В - Дирепктор будинку науки і техніки локомотивного депо

Фесенко В.П. - Заступник міського голови

Шабля В.А. - Голова асоціацій фермерів

  

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ:

Бугайов  С.В.,Драч  Ю.А.,  Друмов  А.О.,  Мараховський  О.В.,  Муравльова  О.М.,

Фільчак П.Д., Морозова Л.І., Малий Р.О.,Гамаюнова Ю.М., Фылоненко Л.В., Цимідан

П.Ф.

ПРИСУТНІ:

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

списком)

Порядок денний:

№ з/п Назва питання

1 Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 19.02.2014 



року № 20  “Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

міської ради”

Доповідач: Донцова Олеса Валентинівна — начальник загального відділу

2 Про затвердження розпорядження міського голови

Доповідач: Ребрей Катерина Євгенівна — заступник начальника відділу обліку

та звітності виконавчого комітету міської ради

3 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  2019  році,  затвердженого  рішенням  виконавчого

комітету від 20.03.2019 №101 

Доповідач: Ребрей Катерина Євгенівна — заступник начальника відділу обліку

та звітності виконавчого комітету міської ради

4 Про  внесення  змін  до  складу  комісії  з  питань  безпечної  життєдіяльності

населення  Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади,  затвердженого

рішенням  виконавчого  комітету  міської  ради  від  20.03.2019  №  99  “Про

створення комісії з питань безпечної життєдіяльності населення”

Доповідач: Мальченко Ганна Вікторівна — начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

5 Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна

Доповідач:  Кича  Катерина  Іванівна  -  спеціаліст  відділу  містобудування  та

архітектури

6 Про підготовку та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на

території Лиманської об'єднаної територіальної громади

Доповідач:  Ільєнко  Вадим  Олександрович  —  військовий  комісар

Слов'янського об'єднаного міського військового комісаріату 

7 Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті Лиманської

міської ради та затвердження її складу

Доповідач: Анацький Сергій Володимирович -спеціаліст юридичного відділу

виконавчого комітету міської ради 

8 Про внесення змін до Положення про порядок проведення конкурсу проектів

місцевого розвитку в межах місцевої цільової програми «Громадський бюджет

Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2017  -  2020  роки»

затвердженого рішенням від 18.04.2018 № 143



Доповідач:  Авдєєнко  Наталія  Олександрівна  —  начальник  відділу

інвестиційної діяльності виконавчого комітету міської ради. 

9 Про  запобігання  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного

характеру  на  водних  об'єктах,  розташованих  на  території  Лиманської

об'єднаної територіальної громади у 2019 році.

Доповідач: Титаренко Володимир Іванович — начальник  відділу з питань ЦЗ,

мобілізаційної  роботи  та  військового  обліку  виконавчого  комітету  міської

ради 

10 Про  внесення  змін  до  складу  постійно  діючої  комісії  з  розгляду  питань

пов'язаних з відключенням окремих приміщень житлових будинків від мереж

централізованого  опалення  та  гарячого  водопостачання,  затвердженої

рішенням  виконавчого  комітету  від  18.01.2017  №8  “Про  затвердження

постійно діючої комісії з розгляду питань пов'язаних з відключенням окремих

приміщень  житлових  будинків  від  мереж  централізованого  опалення  та

гарячого водопостачання” 

Доповідач:  Соляник  Юлія  Сергіївна  —  т.в.о  начальника  відділу  житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради

11 Про  внесення  змін  до  складу  постійно  діючої  комісії по  інвентаризації,

прийому,  передачі,  визначенню  непридатності  матеріальних  цінностей  і

встановленню  неможливості  або  неефективності  проведення

відновлювального  ремонту  об’єктів  комунальної  власності,  затвердженої

рішенням  виконавчого  комітету  міської  ради  від  20.09.2017  №312  “Про

затвердження  складу  постійно  діючої  комісії  по  інвентаризації,  прийому,

передачі,  визначенню непридатності  матеріальних цінностей і встановленню

неможливості  або  неефективності  проведення  відновлювального  ремонту

об’єктів комунальної власності””

Доповідач:  Соляник  Юлія  Сергіївна  —  т.в.о  начальника  відділу  житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

12 Про внесення змін до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу щодо

призначення  управителів  з  управління  багатоквартирними  будинками  на

території  Лиманської  міської  ради,  затвердженої  рішенням  виконавчого

комітету міської ради від 19.10.2016 №342 “Про затвердження Положення про

конкурсну  комісію  щодо  призначення  управителів  з  управління

багатоквартирними будинками та складу конкурсної комісії”

Доповідач:  Соляник  Юлія  Сергіївна  —  т.в.о  начальника  відділу  житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

13 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:  Соляник  Юлія  Сергіївна  —  т.в.о  начальника  відділу  житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

14 Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.08.2002

№ 325  «Про  стан  розрахунків  за  житлово-комунальні  послуги  населенням,

підприємствами та установами міста”

Доповідач:  Соляник  Юлія  Сергіївна  —  т.в.о  начальника  відділу  житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

15 Про внесення змін до складу комісії з розгляду міні-проектів, спрямованих на

вирішення  проблем  з  поточного  ремонту  під’їздів  житлового  фонду,

затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.02.2019 № 52

“Про  затвердження  Положення  про  порядок  проведення  Конкурсу  міні-

проектів,  спрямованих на вирішення проблем з поточного ремонту під’їздів

житлового фонду” 

Доповідач:  Соляник  Юлія  Сергіївна  —  т.в.о  начальника  відділу  житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради

16 Про вирішення житлових питань 

Доповідач:  Соляник  Юлія  Сергіївна  —  т.в.о  начальника  відділу  житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради

17 Про  затвердження  складу  громадської  житлової  комісії  при  виконавчому

комітеті Лиманської міської ради та положення про неї

Доповідач:  Соляник  Юлія  Сергіївна  —  т.в.о  начальника  відділу  житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради

18 Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  від  23.04.2019  №202

«Про  затвердження   Порядку  відшкодування  витрат  на  утримання  об’єктів

благоустрою на території Лиманської ОТГ» 

Доповідач:  Соляник  Юлія  Сергіївна  —  т.в.о  начальника  відділу  житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради

19 Про визначення одержувачів (кінцевих бенефіціарів) субвенції з державного

бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури  об’єднаних

територіальних громад у 2019 році 

Доповідач:  Соляник  Юлія  Сергіївна  —  т.в.о  начальника  відділу  житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради

20 Про  делегування  функцій  замовника  робіт  по  поточному  ремонту  доріг



комунальної власності

Доповідач:  Соляник  Юлія  Сергіївна  —  т.в.о  начальника  відділу  житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради

21 Про надання службового житла

Доповідач:  Соляник  Юлія  Сергіївна  —  т.в.о  начальника  відділу  житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради

22 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

23 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

24 Про  видалення  дерев  на  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної

громади

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови

25 Про затвердження проектно-кошторисної документації по робочому проекту 

“Реконструкція  будівлі  аптеки  під  діагностичний  центр,  розташований  за

адресою:  вул.  Гасієва  (Чапаєва)  36а,  м.Лиман,  Донецької  області”.

Коригування.

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови

26 Про виконання бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади 

за І квартал  2019 року

Доповідач: Пилипенко Тетяна Вікторівна - начальник фінансового управління

27 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

28 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання



Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови

29 Про  надання  малолітній  Юрковій  Вікторії  Романівні,  31.10.2011  року

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

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

справах дітей

30 Про  надання  малолітньому  Юркову  Гаріку  Сержиковичу,  05.09.2006  року

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

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

справах дітей

31 Про  надання  малолітньому  Юркову  Михайлу  Романовичу,  29.06.2009  року

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

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

справах дітей

32 Про встановлення опіки над малолітньою Юрковою Вікторією Романівною,

31.10.2011 року народження 

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

справах дітей

33 Про встановлення  опіки  над  малолітнім Юрковим Михайлом Романовичем,

29.06.2009 року народження 

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

справах дітей

34 Про  встановлення  опіки  над  малолітнім  Юрковим  Гаріком  Сержиковичем,

05.09.2006 року народження 

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

справах дітей

35 Про надання малолітньому Лиманському Володимиру Петровичу, 21.04.2019

року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

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

справах дітей

36 Про  надання  дозволу  Поповій  Оксані  Василівні  на  укладення  договору

дарування 1/2 частини квартири 

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



справах дітей

37 Про  надання  дозволу  Поповій  Альоні  Василівні  на  укладення  договору

дарування на її ім’я 1/2 частини квартири 

 

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

справах дітей

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

збройних  конфліктів  неповнолітній  Задорожній  Софії  Георгіївні,  14.05.2004

року народження 

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

справах дітей

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

збройних  конфліктів  малолітньому  Задорожньому  Леву  Георгійовичу,

10.10.2012 року народження 

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

справах дітей

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

збройних  конфліктів  малолітньому  Задорожньому  Данилу  Георгійовичу,

05.12.2013 року народження 

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

справах дітей

41 Про  участь  у  вихованні  малолітнього  Мартюшова  Максима  Артемовича,

24.03.2012 року народження, його батька – Мартюшова Артема Сергійовича,

29.01.1981 року народження 

Доповідач: Межерицька Марина Олександрівна — в.о. начальника 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 15 членів виконавчого комітету, відсутні 12 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? 

Каракуц Т.Ю.

ВИСТУПИЛИ: Начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради  —

Донцова О.В. Звернулась до присутніх членів виконавчого комітету з пропозицією

наступного змісту: «Шановні члени виконавчого комітету, 14.05.2019 відбулось

позапланове засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету,

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політи-

ки на якому були розглянуті листи управлінь та відділів міської ради і прийняті від-

повідні рішення, що вимагають внесення доповнень у наступні проекти рішень ви-

конавчого комітету міської ради :

- Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми ре-

формування, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою те-

риторії Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої

рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701» 

- 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”

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

міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманськоїоб`єднаної

територіальної громади на 2019 рік»

Враховуючи наведену інформацію пропоную під час розгляду зазначених проектів

рішень ухвалити їх з урахуванням змін та доповнень розглянутих на комісії, а кері-

вникам відділів  та  управлінь  (Соляник  Ю.С.,  Авдєєнко  Н.П.,  Пилипенко  Т.В.)

внести відповідні доповнення та зміни до них.»

Секретар  міської  ради,  головуюча  на  засіданні,  член  виконавчого  комітету  —

Каракуц  Т.Ю.  Запропонувала  проголосувати  за  порядок  денний  з  врахуванням

отриманої пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ:

За — 15

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято порядок денний в цілому та за основу роботи з врахуванням 

пропозиції

До засідання виконавчого комітету міської ради долучився член виконавчого

комітету  Богуславський О.М.



2.

СЛУХАЛИ:Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

19.02.2014 року № 20  “Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому 

комітеті міської ради”

Донцова О.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення ПР-1 (додається)

3.

СЛУХАЛИ:Про затвердження розпорядження міського голови

Ребрей К.Є.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 206 (додається)

4.

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 2019 році, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

від 20.03.2019 №101 

Ребрей К.Є.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 207 (додається)

5.

СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  складу  комісії  з  питань  безпечної

життєдіяльності  населення  Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади,

затвердженого  рішенням виконавчого  комітету міської  ради від  20.03.2019 № 99

“Про створення комісії з питань безпечної життєдіяльності населення”

Мальченко Г .В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 208 (додається)

6.

СЛУХАЛИ:Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна

Кича К.І.



ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 209 (додається)

7.

СЛУХАЛИ:Про  підготовку  та  проведення  мобілізації  людських  і  транспортних

ресурсів на території Лиманської об'єднаної територіальної громади

Ільєнко В.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №210 (додається)

8.

СЛУХАЛИ:Про  утворення  адміністративної  комісії  при  виконавчому  комітеті

Лиманської міської ради та затвердження її складу

Анацький С.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 211 (додається)

9.

СЛУХАЛИ:Про  внесення  змін  до  Положення  про  порядок  проведення  конкурсу

проектів  місцевого  розвитку  в  межах  місцевої  цільової  програми  «Громадський

бюджет  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2017  -  2020  роки»

затвердженого рішенням від 18.04.2018 № 143

Авдєєнко Н.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 212  (додається)

10.

СЛУХАЛИ:Про  запобігання  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного

характеру  на  водних  об'єктах,  розташованих  на  території  Лиманської  об'єднаної

територіальної громади у 2019 році.

Титаренко В.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №213 (додається)

11.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з розгляду питань

пов'язаних  з  відключенням  окремих  приміщень  житлових  будинків  від  мереж

централізованого  опалення  та  гарячого  водопостачання,  затвердженої  рішенням

виконавчого комітету від 18.01.2017 №8 “Про затвердження постійно діючої комісії

з  розгляду  питань  пов'язаних  з  відключенням  окремих  приміщень  житлових

будинків від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання” 

Соляник Ю.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №214 (додається)

12.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до складу постійно діючої комісії по інвентаризації,

прийому,  передачі,  визначенню  непридатності  матеріальних  цінностей  і

встановленню  неможливості  або  неефективності  проведення  відновлювального

ремонту  об’єктів  комунальної  власності,  затвердженої  рішенням  виконавчого

комітету  міської  ради  від  20.09.2017  №312  “Про  затвердження  складу  постійно

діючої  комісії  по  інвентаризації,  прийому,  передачі,  визначенню  непридатності

матеріальних  цінностей  і  встановленню  неможливості  або  неефективності

проведення відновлювального ремонту об’єктів комунальної власності”” 

Соляник Ю.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 215 (додається)

13.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу

щодо  призначення  управителів  з  управління  багатоквартирними  будинками  на

території  Лиманської  міської  ради,  затвердженої  рішенням виконавчого комітету

міської  ради від  19.10.2016  №342 “Про затвердження  Положення про конкурсну

комісію щодо призначення управителів з управління багатоквартирними будинками

та складу конкурсної комісії”

Соляник Ю.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 216 (додається)

14.

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”

Соляник Ю.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 217 зі змінами  та доповненнями (додається)

15.

СЛУХАЛИ:Про  хід  виконання  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від

21.08.2002  №  325  «Про  стан  розрахунків  за  житлово-комунальні  послуги

населенням, підприємствами та установами міста”

Соляник Ю.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № ПР-2 (додається)

16.

СЛУХАЛИ:Про  внесення  змін  до  складу  комісії з  розгляду  міні-проектів,

спрямованих  на  вирішення  проблем  з  поточного  ремонту  під’їздів  житлового

фонду, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.02.2019 №

52 “Про затвердження Положення про порядок проведення Конкурсу міні-проектів,

спрямованих  на  вирішення  проблем  з  поточного  ремонту  під’їздів  житлового

фонду” 

Соляник Ю.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 218 (додається)

17.

СЛУХАЛИ:Про вирішення житлових питань 

Соляник Ю.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №219 (додається)

18.

СЛУХАЛИ:Про  затвердження  складу  громадської  житлової  комісії  при

виконавчому комітеті Лиманської міської ради та положення про неї

Соляник Ю.С.

ГОЛОСУВАЛИ:



За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 220 (додається)

19.

СЛУХАЛИ:Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  від  23.04.2019

№202 «Про затвердження   Порядку відшкодування витрат на утримання об’єктів

благоустрою на території Лиманської ОТГ» 

Соляник Ю.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 221 (додається)

20.

СЛУХАЛИ:Про  визначення  одержувачів  (кінцевих  бенефіціарів)  субвенції  з

державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури

об’єднаних територіальних громад у 2019 році 

Соляник Ю.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 222 (додається)

21.

СЛУХАЛИ:Про делегування функцій замовника робіт по  поточному ремонту доріг

комунальної власності

Соляник Ю.С.

 ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 223 (додається)

22.

СЛУХАЛИ:Про надання службового житла

Соляник Ю.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 224 (додається) 

23.



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.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 225 зі змінами та доповненнями (додається) 

24.

СЛУХАЛИ:Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Короткова К.Б.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 226 (додається) 

25.

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

громади

Соляник Ю.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 227 (додається) 

26.

СЛУХАЛИ:Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  по  робочому

проекту  “Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр, розташований за

адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а, м.Лиман, Донецької області”. Коригування 

Соляник Ю.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 228 (додається) 

27.

СЛУХАЛИ:Про виконання бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади

за І квартал 2019 року

Пилипенко Т.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 



Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 229 (додається) 

28.

СЛУХАЛИ: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 —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 230  зі змінами та доповненнями (додається) 

29.

СЛУХАЛИ:Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання

Фесенко В.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 231 (додається) 

30.

СЛУХАЛИ: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

31.

СЛУХАЛИ:Про надання малолітній Юрковій Вікторії  Романівні,  31.10.2011 року

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №232 (додається)

32.

СЛУХАЛИ:Про надання малолітньому Юркову Гаріку Сержиковичу, 05.09.2006 

року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 



Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 233  (додається)

33.

СЛУХАЛИ:Про надання малолітньому Юркову Михайлу Романовичу,  29.06.2009

року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало — 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 234 (додається)

34.

СЛУХАЛИ:Про  встановлення  опіки  над  малолітньою  Юрковою  Вікторією

Романівною, 31.10.2011 року народження 

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало -0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 235  (додається)

35.

СЛУХАЛИ:Про  встановлення  опіки  над  малолітнім  Юрковим  Михайлом

Романовичем, 29.06.2009 року народження 

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало -0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 236  (додається)

36.

СЛУХАЛИ:Про  встановлення  опіки  над  малолітнім  Юрковим  Гаріком

Сержиковичем, 05.09.2006 року народження 

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 237  (додається)

37.

СЛУХАЛИ:Про надання малолітньому Лиманському Володимиру Петровичу, 

21.04.2019 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:



За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 238  (додається)

38.

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Поповій Оксані Василівні на укладення договору 

дарування 1/2 частини квартири 

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 239 (додається)

39.

СЛУХАЛИ:Про надання дозволу Поповій  Альоні Василівні на укладення договору 

дарування на її ім’я 1/2 частини квартири 

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 240 (додається)

40.

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

збройних  конфліктів  неповнолітній  Задорожній  Софії  Георгіївні,  14.05.2004  року

народження 
Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 241 (додається)

41.

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

та збройних конфліктів малолітньому Задорожньому Леву Георгійовичу, 10.10.2012

року народження 

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 242 (додається)



42.

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

збройних конфліктів малолітньому Задорожньому Данилу Георгійовичу, 05.12.2013

року народження 

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 243(додається)

43.

СЛУХАЛИ:Про  участь  у  вихованні  малолітнього  Мартюшова  Максима

Артемовича,  24.03.2012  року  народження,  його  батька  –  Мартюшова  Артема

Сергійовича, 29.01.1981 року народження 

Межерицька М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —16

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 244 (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.

Секретар міської ради, 

головуюча на засіданні      Т.Ю. Каракуц


