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ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   № 9 

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 Шандриголівського старостинського

- Староста Криволуцького старостинського

- Староста Яцьківського старостинського

- Начальник відділу поліції № 3 Краматорського

Районного Управління Поліції  Головного

Національної Поліції в Донецькій області

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ
 

Приходько О.Б., Риков А.Б., Сабініна І.М. 

доповідачі рішень в сусідній залі.  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

комітету міської ради 

Почато засідання о 10.00 

Закінчено засідання о 10.30 

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 

Краматорського 

Поліції Головного Управління 

Донецькій області, підполковник 

ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ: 



Порядок денний: 
№ 

з/п 
Назва питання 

1 Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Стратегії 

розвитку системи соціального захисту населення Лиманської міської 

територіальної громади на 2021-2026 роки»  

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

2 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

3 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

4 Про Раду старост старостинських округів Лиманської ТГ та голів комітетів 

мікрорайонів м. Лиман  

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

5 Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на ІІI квартал 

2021 року  

Доповідач: Погорелов Олександр Володимирович — керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

6 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

підприємства «Лиманська СЄЗ» за І квартал 2021 року  

Доповідач: Мацегова Валерій Анатолійович — директор КП “Лиманська СЕЗ” 

7 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

підприємства «Лиманський «Зеленбуд»» за І квартал 2021 року  

Доповідач: Пасічник Євген Олександрович — директор КП “Лиманський 

“Зеленбуд” 

8 Про внесення змін до складу адміністративної  комісії при виконавчому 

комітеті  міської ради затвердженої рішенням виконавчого комітету 

Лиманської міської ради від  27.01.2021 року № 6  “Про утворення 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

та затвердження її складу” 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

9 Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним 

транспортом на міському маршруті    

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

10 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 

11 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 



12 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: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

13 Про затвердження звіту про оцінку нерухомого майна комунальної власності 

Лиманської міської територіальної громади 

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

14 Про видалення дерев на території Лиманської міської територіальної громади  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

15 Про вирішення житлових питань  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

16 Про надання згоди на закриття зупинного пункту 10 км на території 

Лиманської міської територіальної громади  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

17 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 

18 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

21.04.2021 № 155  “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 

19 Про розірвання договору оренди комунального майна  

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

20 Про затвердження списків постраждалих, житло яких зруйновано внаслідок 

надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 

Російської Федерації   

Доповідач: Сироватська Ірина Леонідівна — заступник міського голови 

21 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 

виконавчого комітету 

22 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 

виконавчого комітету 

23 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 23.12.2020 №568» 

Доповідач: Манцева Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності 



виконавчого комітету 

24 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 

виконавчого комітету 

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 виконавчого комітету 

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 виконавчого комітету 

27 Про надання малолітній Цвєтковій Олександрі Вікторівні, 10.04.2009 року 

народження, статусу дитини-сироти 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

28 Про встановлення опіки над малолітнім Негодуйко Дмитром Сергійовичем, 

07.10.2012 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

29 Про встановлення опіки над малолітньою Двірченко Анастасією Артемівною, 

11.08.2016 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

30 Про встановлення опіки над малолітньою Двірченко Яною Артемівною, 

23.04.2011 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

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

підтвердження місця проживання малолітньої Єрдакій Катерини Валеріївни, 

06.04.2010 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

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

підтвердження місця проживання малолітнього Донцова Єгора Артемовича, 

14.05.2018 року народження, для його тимчасового виїзду за межі України 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

33 Про визначення місця проживання малолітніх дітей – Дзюби Марка 

Владиславовича, 22.05.2020 року народження та Дзюби В’ячеслава 

Владиславовича, 03.08.2014 року народження, спільно з матір’ю – Дзюба 



Альоною Миколаївною, 15.09.1994 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

34 Про надання дозволу Поляченку В’ячеславу Андрійовичу, Поляченко Олені 

Олександрівні на укладення правочину щодо купівлі по 1/3 частці житлового 

будинку та земельної ділянки на ім’я їх малолітніх дітей – Поляченка Кирила 

В’ячеславовича, 30.08.2014 року народження, Поляченка Єгора 

В’ячеславовича, 03.07.2017 року народження та Поляченко Дар’ї 

В’ячеславівни, 26.08.2012 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

35 Про надання дозволу неповнолітньому Незнаєву Максиму Сергійовичу, 

06.09.2005 року народження, на укладення правочину щодо продажу його ½ 

частини житлового будинку та земельної ділянки 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

36 Про надання дозволу Лук’яновій Юлії Валеріївні на укладення договору 

дарування на її ім’я житлового будинку  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

37 Про визначення місця проживання малолітньої дитини – Певтієвої Марії 

Дмитрівни, 25.03.2019 року народження, спільно з матір’ю – Певтієвою 

Аліною Григорівною, 13.10.1986 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

38 Про поповнення дитячого будинку сімейного типу Ворони Миколи Григоровича 

та Німак Лілії Федорівни і влаштування до нього на виховання та спільне 

проживання дітей: Антишеву Дар’ю Миколаївну, 24.08.2014 року народження, 

Антишеву Софію Миколаївну, 23.01.2016 року народження, Антишева Єгора 

Олександровича, 06.04.2017 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

39 Про надання дозволу неповнолітній Ралітній Вікторії Андріївні, 14.05.2004 

року народження, на укладення правочину щодо прийняття в дар житлового 

будинку на її ім’я, яка діє за згодою матері – Ралітної Ольги Миколаївни 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

40 Про надання дозволу неповнолітньому Назаренку Олексію Андрійовичу, 

17.11.2004 року народження, на безоплатну приватизацію та державну реєстрацію 

на його ім’я земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

який діє за згодою батьків – Назаренка Андрія Григоровича, Назаренко Ольги 

Володимирівни 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

41 Про встановлення опіки над малолітнім Шавкун Кіріллом Ігоровичем, 

23.06.2011 року народження 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 



42 Про надання дозволу Васильченку Михайлу Івановичу на укладення договору 

дарування на його ім’я житлового будинку  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

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

збройних конфліктів, малолітній Андрєєвій Марії Володимирівні, 11.10.2015 

року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

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

збройних конфліктів, малолітньому Бочарнікову Кирилу Андрійовичу, 

03.10.2008 року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

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

збройних конфліктів, малолітньому Гончарову Олександру Дмитровичу, 

20.12.2013 року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

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

збройних конфліктів, малолітньому Онищенку Андрію Івановичу, 09.01.2008 

року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

47 Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради 

від 19.05.2021 року № 218 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету 

48 Про реєстрацію військовослужбовців для проходження військової служби у 

м. Лиман (для службового користування) 

Доповідач: Шуляченко Ірина Олексіївна — начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету 

 

1. 

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

комітету, в роботі засідання згідно реєстрації приймають участь 18 членів, відсутні 

5 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: Чумак Лідія Олександрівна – в.о. начальника загального відділу 

виконавчого комітету міської ради, звернулась до присутніх з наступною 

пропозицією: «Шановні члени виконавчого комітету,  14.06.2021 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 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»  

- 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» 

- 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” 

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.. 

Муравльова О. М.) внести відповідні доповнення та зміни до них.» 

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

врахуванням отриманих пропозицій. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За — 18 

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

пропозиції 

 

2. 
СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Стратегії 

розвитку системи соціального захисту населення Лиманської міської територіальної 

громади на 2021-2026 роки»  
Яцюк О.О. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За —18 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 226 ( додається) 

 

 

 



3.  

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 № 227 (додається) 

 

4. 

СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —18 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 228 (додається) 

 

5. 

СЛУХАЛИ: Про Раду старост старостинських округів Лиманської ОТГ та голів комітетів 

мікрорайонів м. Лиман  

Погорелов О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 229 (додається) 

 

6. 

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

квартал 2021 року  

Погорелов О.В. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 230 (додається) 

 

7. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

підприємства «Лиманська СЄЗ» за І квартал 2021 року  

Мацегова В.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —18 



Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало – 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 231 (додається) 

 

8. 
СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

підприємства «Лиманський «Зеленбуд»» за І квартал 2021 року  
Пасічник Є.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 232 (додається) 

 

9. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу адміністративної  комісії при виконавчому 

комітеті  міської ради затвердженої рішенням виконавчого комітету Лиманської 

міської ради від  27.01.2021 року № 6  “Про утворення адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради та затвердження її складу” 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 233(додається) 

 

10. 

СЛУХАЛИ: Про 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 № 234 (додається) 

 

11. 

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 № 235 (додається)  

 

12. 

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 зі змінами № 236 (додається)  

 

13. 

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 

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 237 (додається) 

 

14. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про оцінку нерухомого майна комунальної 

власності Лиманської міської територіальної громади 

Сироватська І.Л. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  238 (додається) 

 

15. 

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 № 239 (додається)  

 

16. 

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 240 (додається) 

 

17. 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на закриття зупинного пункту 10 км на території 

Лиманської міської територіальної громади  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 241 (додається) 

 

18. 

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 №  242 (додається) 

 

19. 

СЛУХАЛИ: «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

21.04.2021 № 155  “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 № ПР-1 (додається) 

 

20. 

СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди комунального майна  

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  243 (додається) 

 

21. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження списків постраждалих, житло яких зруйновано 

внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 

Російської Федерації   

Сироватська І.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 244 (додається) 

 

22. 

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 —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 245 (додається) 

 

23. 

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 № 246 (додається) 

 

24. 

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 23.12.2020 №568» 

Манцева Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 247 (додається) 

 

25. 

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 № 248 (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 —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 249 (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 —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 250  (додається) 

 

28. 

СЛУХАЛИ: Про надання малолітній Цвєтковій Олександрі Вікторівні, 10.04.2009 

року народження, статусу дитини-сироти 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 251  (додається) 

 

29. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім Негодуйко Дмитром 

Сергійовичем, 07.10.2012 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 252 (додається) 

 

30. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Двірченко Анастасією 

Артемівною, 11.08.2016 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 253 (додається) 

 

31. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою Двірченко Яною Артемівною, 

23.04.2011 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  



Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 254 (додається) 

 

32. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської 

ради про підтвердження місця проживання малолітньої Єрдакій Катерини Валеріївни, 

06.04.2010 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 №  255 (додається) 

 

33. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей Лиманської міської 

ради про підтвердження місця проживання малолітнього Донцова Єгора Артемовича, 

14.05.2018 року народження, для його тимчасового виїзду за межі України 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 256 (додається) 
 

34. 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітніх дітей – Дзюби Марка 

Владиславовича, 22.05.2020 року народження та Дзюби В’ячеслава Владиславовича, 

03.08.2014 року народження, спільно з матір’ю – Дзюба Альоною Миколаївною, 

15.09.1994 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 257 (додається) 

 

35. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Поляченку В’ячеславу Андрійовичу, Поляченко 

Олені Олександрівні на укладення правочину щодо купівлі по 1/3 частці житлового 

будинку та земельної ділянки на ім’я їх малолітніх дітей – Поляченка Кирила 

В’ячеславовича, 30.08.2014 року народження, Поляченка Єгора В’ячеславовича, 

03.07.2017 року народження та Поляченко Дар’ї В’ячеславівни, 26.08.2012 року 

народження 



Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 258 (додається) 

 

36. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітньому Незнаєву Максиму Сергійовичу, 

06.09.2005 року народження, на укладення правочину щодо продажу його ½ частини 

житлового будинку та земельної ділянки 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 259 (додається) 

 

37. 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Лук’яновій Юлії Валеріївні на укладення договору 

дарування на її ім’я житлового будинку  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 260 (додається) 

 

38.  

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання малолітньої дитини – Певтієвої Марії 

Дмитрівни, 25.03.2019 року народження, спільно з матір’ю – Певтієвою Аліною 

Григорівною, 13.10.1986 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 261 (додається) 

 

39. 

 СЛУХАЛИ: Про поповнення дитячого будинку сімейного типу Ворони Миколи 

Григоровича та Німак Лілії Федорівни і влаштування до нього на виховання та спільне 

проживання дітей: Антишеву Дар’ю Миколаївну, 24.08.2014 року народження, Антишеву 

Софію Миколаївну, 23.01.2016 року народження, Антишева Єгора Олександровича, 



06.04.2017 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 262 (додається) 

 

 

40. 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітній Ралітній Вікторії Андріївні, 

14.05.2004 року народження, на укладення правочину щодо прийняття в дар 

житлового будинку на її ім’я, яка діє за згодою матері – Ралітної Ольги Миколаївни 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 263 (додається) 

 

. 

41. 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу неповнолітньому Назаренку Олексію Андрійовичу, 

17.11.2004 року народження, на безоплатну приватизацію та державну реєстрацію на його 

ім’я земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, який діє за 

згодою батьків – Назаренка Андрія Григоровича, Назаренко Ольги Володимирівни 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 264 (додається) 

 

 

42. 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім Шавкун Кіріллом Ігоровичем, 

23.06.2011 року народження 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 265 (додається) 

 



43. 

 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Васильченку Михайлу Івановичу на укладення 

договору дарування на його ім’я житлового будинку  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 266 (додається) 

 

44. 

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

збройних конфліктів, малолітній Андрєєвій Марії Володимирівні, 11.10.2015 року 

народження  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 267 (додається) 

 

45. 

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

збройних конфліктів, малолітньому Бочарнікову Кирилу Андрійовичу, 03.10.2008 

року народження  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 268 (додається) 

 

46. 

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

збройних конфліктів, малолітньому Гончарову Олександру Дмитровичу, 20.12.2013 

року народження  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 269 (додається) 

 

 



47. 

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

збройних конфліктів, малолітньому Онищенку Андрію Івановичу, 09.01.2008 року 

народження  

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 270 (додається) 

 

48. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Лиманської міської 

ради від 19.05.2021 року № 218 

Голєв С.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 271 (додається) 

 

 

49. 

СЛУХАЛИ: Про реєстрацію військовослужбовців для проходження військової 

служби у м. Лиман (для службового користування) 

Шуляченко І.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —18 

Проти - 0  

Утрималось - 0  

Не голосувало - 0 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 272 (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 


