
   
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л   №  9
чергового засідання виконавчого комітету міської ради

19.06.2019 Почато засідання о 15.00

м. Лиман Закінчено засідання о 16.30

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 

Ващелін Є.М. - Начальник  Лиманського  відділення  поліції  Слов’янського

відділу  поліції  Головного  управління Національної  поліції

України в Доннцькій області

Гамаюнова Ю.М. - Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих

органів ради

Герасименко В.В. - староста

Драч Ю.А. - Заступник міського голови

Малий Р.О. - Керуючий справами виконавчого комітета

Мараховський О.В. - Представник громадської організації “МИ”

Мікулін О.І. - Староста 

Морозова Л.І. - Голова міської ради ветеранів війни праці та Збройних Сил

України

Муравльова О.М. - Заступник міського голови

Меделяєва Н.В. - Староста

Рибалко Ю.В. - Староста 

Сиротенко О.М. - Староста

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

Фесенко В.П. - Заступник міського голови

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ:

Бугайов С.В., Фільчак П.Д., Філоненко Л.В., Цимідан П.Ф.,Заболотний В.І.,  Погуляй

І.М., Сердюк В.В., Сичов А.В., Шабля В.А.

ПРИСУТНІ:

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

списком)

Порядок денний:

 з/п Назва питання



1 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про встановлення ставки 

туристичного  збору   на території Лиманської об`єднаної територіальної громади

на  2020 рік»

Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна — начальник відділу культури і 

туризму міської ради  

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

міської ради від 21.02.2019 № 7/61-2832 «Про встановлення ставки туристичного 

збору   на території Лиманської об`єднаної територіальної громади на 2019 рік»» 

Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна — начальник відділу культури і 

туризму міської ради  

3 Про встановлення пам’ятного знаку Кравчуку Володимиру Сергійовичу

Доповідач: Роменська Наталія Володимирівна — начальник відділу культури і 

туризму міської ради  

4 Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна 

Доповідач: Кича Катерина Іванівна - спеціаліст відділу містобудування та 

архітектури

5 Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від20.03.2019 

року № 86 “Про стан готовності сільськогосподарських підприємств Лиманської 

об’єднаної територіальної громади до проведення весняно-польових робіт у  

2019 році” 

Доповідач: Задорожний Олексій Олександрович — начальник відділу 

агропромислового розвитку 

6 Про стан готовності сільськогосподарських підприємств Лиманської об’єднаної 

територіальної громади до збирання ранніх зернових культур  у 2019 році

Доповідач: Задорожний Олексій Олександрович — начальник відділу 

агропромислового розвитку 

7 Про охорону врожаю 2019 року від пожеж

Доповідач: Гайдуков Сергій Володимирович — заступник начальника загону з 

організаціїї запобігання надзвичайним ситуаціям

8 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про затвердження  Програми 

“Створення територіального центру комплектування та соціальної підтримки-

2019” 

Доповідач: Стефанович Ігор Валентинович- начальник відділення війскового 

обліку та бронювання сержантів та солдат запасу Слов’янського ОМВК

9 Про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-героїня» Водяшину 

О.П. 

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови 

10 Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету  Лиманської міської ради 

від 20.02.2019 № 68 “Про делегування Комунальному підприємству «Управління 

капітального будівництва Дружківської міської ради функцій замовника робіт по 

об’єкту  «Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр, розташований 

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

Доповідач: Гамаюнова Юлія Миколаївна — заступник міського голови

11 Про план роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради на ІІІ квартал 

2019 року 

Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради

12 Про уповноваження посадових осіб на складання протоколів  про 

адміністративні правопорушення та затвердження Порядку оформлення 



матеріалів про  адміністративні правопорушення

 Доповідач: Малий Роман Олександрович — керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради

13 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: Манцева Наталія Іванівна —  начальник відділу обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради

14 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади однокімнатної квартири

за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Матросова, будинок №39, 

квартира №26 для дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

особам з їх числа”

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

15 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади однокімнатної квартири

за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. І.Лейка, будинок №18, квартира

№61 для дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з 

їх числа”

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

16 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади однокімнатної квартири

за адресою: Донецька область, місто Лиман, пров. Бригадний, будинок №11, 

квартира №22 для дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

особам з їх числа”

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

17 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади однокімнатної квартири

за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Комунальна, будинок №18, 

квартира №4 для дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

особам з їх числа”

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

18 Про схвалення проекту рішення “Про придбання та прийняття до комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади двокімнатної квартири 

за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Л.Українки, будинок №4, 

квартира №12 для дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

особам з їх числа”

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

19 Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії з придбання житла 

для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за 

кошти бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади, обласного 

бюджету на умовах співфінансування 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

20 Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної громад

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 

21 Про нагородження Почесною грамотою міської ради 

Доповідач: Драч Юрій Анатолійович — перший заступник міського голови 



22 Про вирішення житлових питань 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови

23 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми

реформування, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, 

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

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

24 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.04.2019  

№ 167  Про підсумки осінньо-зимового періоду 2018-2019 р.р. та заходи щодо 

підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р.” 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

25 Про надання згоди на укладання договору відповідального зберігання з правом 

користування

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

26 Про затвердження Переліку пам'ятників, пам'ятних знаків, що потребують 

поточного ремонту у 2019 р.

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

27 Про хід виконання розпорядження міського голови від 22.03.2019 №205 “Про 

обстеження дитячих ігрових майданчиків, розташованих на території Лиманської

об'єднаної територіальної громади”

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

28 Про надання згоди на виконання робіт з  благоустрою прилеглої території 

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

29 Про внесення змін до складу комісії з питань проведення конкурсу з визначення 

генеральної будівельної організації (підрядної організації) для делегування 

функцій замовника, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради 

від 19.04.2017 № 122 “Про затвердження складу комісії з питань проведення 

конкурсу з визначення генеральної будівельної організації (підрядної організації)

для делегування функцій замовника ”

Доповідач: Муравльова Олена Миколаївна - заступник міського голови 

30 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

31 Про схвалення проекту рішення міської ради “Про внесення змін до рішення 

міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської 

об’єднанотериторіальної громади на 2019 рік»

Доповідач: Запащенко Наталія Олександрівна — заступник начальника 

фінансового управління

32 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.06.2016 

№ 207 ”Про створення  Комісії з питань розміщення об'єктів виїздної, виносної і 

святкової торгівлі на території об'єктів благоустрою та визначення місць 

провадження виїздної, виносної і святкової торгівлі на території Лиманської 

міської ради (об'єднаної територіальної громади)”

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови 



33 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання

Доповідач: Фесенко Володимир Петрович — заступник міського голови

34 Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів для надання 

одноразової матеріальної допомоги на облаштування житла, придбаного за 

рахунок субвенції з державного бюджету, для новостворених дитячих будинків 

сімейного типу

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

35 Про надання дозволу Какадій Марині Юріївні на укладення договору дарування 

квартири 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

36 Про надання малолітньому Дротікову Марку Олександровичу, 01.09.2011 року 

народження, статусу дитини-сироти 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

37 Про надання неповнолітньому Ширшову Арсенію Дмитровичу, 09.06.2004  року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

38 Про надання малолітньому Землянському Руслану Сергійовичу,  11.02.2016  року

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

39 Про надання дозволу Ковтун Владиславі Вадимівні, 28.07.2002 року народження,

на укладення правочину щодо продажу 3/4 частин квартири 

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

40 Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця 

проживання Кумової Єлизавети Олексіївни, 07.02.2008 року народження, для її 

тимчасового виїзду за межі України

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

41 Про встановлення піклування над неповнолітнім Ширшовим Арсенієм 

Дмитровичем, 09.06.2004 року народження

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

42 Про влаштування неповнолітньої Сєргєєвої Еліти Володимирівни, 26.05.2003 

року народження, до  державного навчального закладу на повне державне 

утримання

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів неповнолітній Хабалашвілі Маргариті Петрівні, 16.09.2003 

року народження   

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів неповнолітньому Хабалашвілі Івану  Петровичу, 06.09.2004 

року народження   

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів неповнолітній Хабалашвілі Анжелі Петрівні, 06.09.2004 

року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

46 Про встановлення опіки над малолітнім Землянським Русланом Сергійовичем, 

11.02.2016 року народження

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 



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

збройних конфліктів Гузика Альоні Ігорівні, 21.08.2000 року народження  

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

конфліктів малолітній Гузика Василісі Ігорівні, 23.03.2015 року народження   

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей 

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

збройних конфліктів малолітній Клечковській Катерині Ігорівні, 15.03.2006 року 

народження

Доповідач: Голєв Сергій Іванович — начальник служби у справах дітей

1.

СЛУХАЛИ: У персональному складі виконавчого комітету міської ради - 27 членів
виконавчого  комітету,  в  роботі  засідання   згідно  реєстрації  на  початку  засідання

приймають участь 18  членів  виконавчого  комітету,  відсутні  9  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: Керуючий справами виконавчого  комітету  міської  ради   — Малий

Р.О. Звернувся до присутніх членів виконавчого комітету з пропозицією наступного

змісту: «Шановні члени виконавчого комітету, 13.06.2019 відбулось позапланове засі-

дання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного

розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики на якому були розглянуті ли-

сти управлінь та відділів міської ради і прийняті відповідні рішення, що вимагають внесе-

ння доповнень у наступні проекти рішень виконавчого комітету міської ради :

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

вання,  розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території  Ли-

манської 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 внесен-

ня змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 7/58-2737 “Про затвердже-

ння Програми економічного  і  соціального розвитку  Лиманської  об'єднаної  тери-

торіальної 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 Лиманської об`єднаної  територі-

альної 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 керівникам відділів

та управлінь (Соляник Ю.С., Авдєєнко Н.П., Пилипенко Т.В.) внести відповідні доповнен-

ня 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 — 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 проекту рішення міської ради «Про встановлення ставки

туристичного  збору   на  території  Лиманської  об`єднаної  територіальної  громади

на  2020 рік»

Роменська Н.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 245 (додається)

3.

СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до
рішення  міської  ради  від  21.02.2019  №  7/61-2832  «Про  встановлення  ставки

туристичного  збору   на території Лиманської об`єднаної територіальної громади

на 2019 рік»» 

Роменська Н.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 246 (додається)

4.

СЛУХАЛИ:  Про  встановлення  пам’ятного  знаку  Кравчуку  Володимиру

Сергійовичу

Роменська Н.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 247 (додається)

5.



СЛУХАЛИ: Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна 

Кича К.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 248 (додається)

6.

СЛУХАЛИ:  Про  хід  виконання  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради

від20.03.2019 року № 86 “Про стан готовності сільськогосподарських підприємств

Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  до  проведення  весняно-польових

робіт у  2019 році” 

Задорожний О.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № ПР-1  (додається)

7.

СЛУХАЛИ: Про стан  готовності  сільськогосподарських  підприємств  Лиманської

об’єднаної  територіальної  громади до збирання ранніх зернових культур  у  2019

році

Задорожний О.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №249 (додається)

8.

СЛУХАЛИ: Про охорону врожаю 2019 року від пожеж

Гайдуков С.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 250 (додається)

9.

СЛУХАЛИ:  Про  схвалення  проекту  рішення  міської  ради  “Про  затвердження 

Програми  “Створення  територіального  центру  комплектування  та  соціальної

підтримки-2019” 

Стефанович І.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 



Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 251  (додається)

10.

СЛУХАЛИ: Про представлення  до присвоєння  почесного  звання «Мати-героїня»

Водяшину О.П. 

Гамаюнова Ю.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №252 (додається)

11.

СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення   виконавчого  комітету  Лиманської

міської ради від 20.02.2019 № 68 “Про делегування Комунальному підприємству

«Управління  капітального  будівництва  Дружківської  міської  ради  функцій

замовника робіт по об’єкту  «Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр,

розташований 

Гамаюнова Ю.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №253 (додається)

12.

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

квартал 2019 року 

Малий Р.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 254 (додається)

13.

СЛУХАЛИ:  Про  уповноваження  посадових  осіб  на  складання  протоколів   про

адміністративні правопорушення та затвердження Порядку оформлення матеріалів

про  адміністративні правопорушення

Малий Р.О.

ВИСТУПИЛИ:Заступник  міського  голови,  член  виконавчого  комітету-  Фесенко

В.П. звернувся до доповідача з зауваженнями, що у визначаемих посадових осіб в

посадових  інструкціях  та  положеннях  про  відділ  не  передбачено  обов’язків  зі

складання адміністративних протоколів.

Секретар  міської  ради,  Головуюча  на  засіданні  -Каракуц  Т.Ю.  Запропунувала

винести на голосування рішення з доопрацюванням, щопередбачає внесення змін до

посадових інструкцій та положень про відділи

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18



Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 255 з доопрацюванням що передбачається 

забов’язення внесення змін до посадових інструкцій та повноважень (додається)

14.

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 

Манцева Н.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 256 (додається)

15.

СЛУХАЛИ: Про  схвалення  проекту  рішення  “Про  придбання  та  прийняття  до

комунальної  власності  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади

однокімнатної  квартири  за  адресою:  Донецька  область,  місто  Лиман,  вул.

Матросова, будинок №39, квартира №26 для дітей — сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, особам з їх числа”

Драч Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 257 (додається)

16.

СЛУХАЛИ:  Про  схвалення  проекту  рішення  “Про  придбання  та  прийняття  до

комунальної  власності  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади

однокімнатної квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. І.Лейка,

будинок №18, квартира №61 для дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, особам з їх числа”

Драч Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 258 (додається)

17.

СЛУХАЛИ: Про  схвалення  проекту  рішення  “Про  придбання  та  прийняття  до

комунальної  власності  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади

однокімнатної  квартири  за  адресою:  Донецька  область,  місто  Лиман,  пров.

Бригадний, будинок №11, квартира №22 для дітей — сиріт та дітей, позбавлених



батьківського піклування, особам з їх числа”

Драч Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №259 (додається)

18.

СЛУХАЛИ: Про  схвалення  проекту  рішення  “Про  придбання  та  прийняття  до

комунальної  власності  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади

однокімнатної  квартири  за  адресою:  Донецька  область,  місто  Лиман,  вул.

Комунальна, будинок №18, квартира №4 для дітей — сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, особам з їх числа”

Драч Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 260 (додається)

19.

СЛУХАЛИ: Про  схвалення  проекту  рішення  “Про  придбання  та  прийняття  до

комунальної власності Лиманської об’єднаної територіальної громади двокімнатної

квартири за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Л.Українки, будинок №4,

квартира №12 для дітей — сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування,

особам з їх числа”

Драч Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 261 (додається)

20.

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії з придбання

житла  для  дітей-сиріт,  дітей  позбавлених  батьківського  піклування,  та  осіб  з  їх

числа за кошти бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади, обласного

бюджету на умовах співфінансування 

Драч Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 262 (додається)

21.

СЛУХАЛИ: Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громад



Драч Ю.А.

 ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 263 (додається)

22.

СЛУХАЛИ: Про нагородження Почесною грамотою міської ради

Драч Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 264 (додається) 

23.

СЛУХАЛИ: Про вирішення житлових питань

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 265  (додається) 

24.

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

Програми реформування,  розвитку  житлово-комунального  господарства  та

благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік,

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

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 266 зі змінами та доповненнями (додається) 

25.

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

17.04.2019  № 167  Про підсумки осінньо-зимового періоду 2018-2019 р.р. та заходи

щодо  підготовки  підприємств  житлово-комунального  господарства  до  роботи  в

осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р.” 

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № ПР-2 (додається) 



26.

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на укладання договору відповідального зберігання з

правом користування

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 267 (додається) 

27.

СЛУХАЛИ: Про  затвердження  Переліку  пам'ятників,  пам'ятних  знаків,  що

потребують поточного ремонту у 2019 р.

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 268 (додається) 

28.

СЛУХАЛИ: Про  хід виконання розпорядження міського голови від 22.03.2019 №205

“Про обстеження дитячих ігрових майданчиків, розташованих на території Лиманської

об'єднаної територіальної громади”

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення 269 (додається) 

29.

СЛУХАЛИ: Про  надання  згоди  на  виконання  робіт  з  благоустрою  прилеглої

території

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 270 (додається) 



30.

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

визначення  генеральної  будівельної  організації  (підрядної  організації)  для

делегування  функцій  замовника,  затвердженої  рішенням  виконавчого  комітету

міської  ради  від  19.04.2017  №  122  “Про  затвердження  складу  комісії  з  питань

проведення конкурсу з  визначення генеральної  будівельної  організації  (підрядної

організації) для делегування функцій замовника ”

Муравльова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №271 (додається)

31.

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 —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №272  зі змінами та доповненнями (додається)

32.

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

рішення  міської  ради  від  20.12.2018  №  7/58-2742  «Про  бюджет  Лиманської

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Запащенко Н.О

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 273 зі змінами та доповненнями   (додається)

33.

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

15.06.2016 № 207 ”Про створення  Комісії  з питань розміщення об'єктів виїздної,

виносної і святкової торгівлі на території об'єктів благоустрою та визначення місць

провадження виїздної, виносної і святкової торгівлі на території Лиманської міської

ради (об'єднаної територіальної громади)”

Фесенко В.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало — 0



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 274 (додається)

34.

СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання

Фесенко В.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало -0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 275  (додається)

35.

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів для надання

одноразової  матеріальної  допомоги на облаштування житла,  придбаного за рахунок

субвенції з державного бюджету, для новостворених дитячих будинків сімейного типу

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало -0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 276  (додається)

36.

СЛУХАЛИ:Про роботи Лиманського відділення поліції Слов'янського ВП ГУНП в

Донецькій області за 5 місяців 2019 року

Ващелін Є.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома

37.

СЛУХАЛИПереходимо 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

38.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Какадій Марині Юріївні на укладення договору

дарування квартири 

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 277  (додається)

39.

СЛУХАЛИ:  Про  надання  малолітньому  Дротікову  Марку  Олександровичу,

01.09.2011 року народження, статусу дитини-сироти 



Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 278 (додається)

40.

СЛУХАЛИ:  Про  надання  неповнолітньому  Ширшову  Арсенію  Дмитровичу,

09.06.2004  року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 279 (додається)

41.

СЛУХАЛИ: Про  надання  малолітньому  Землянському  Руслану  Сергійовичу,

 11.02.2016  року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклуван-

ня 

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 280 (додається)

42.

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ковтун Владиславі  Вадимівні,  28.07.2002  року

народження, на укладення правочину щодо продажу 3/4 частин квартири 

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 281 (додається)

43.

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження

місця проживання Кумової Єлизавети Олексіївни, 07.02.2008 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 № 282 (додається)



44.

СЛУХАЛИ: Про встановлення піклування над неповнолітнім Ширшовим Арсенієм

Дмитровичем, 09.06.2004 року народження

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 283 (додається)

45.

СЛУХАЛИ:  Про  влаштування  неповнолітньої  Сєргєєвої  Еліти  Володимирівни,

26.05.2003  року  народження,  до  державного  навчального  закладу  на  повне

державне утримання

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 284 (додається)

46.

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

та збройних конфліктів неповнолітній Хабалашвілі Маргариті Петрівні, 16.09.2003

року народження   

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 285 (додається)

47.

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

та збройних конфліктів неповнолітньому Хабалашвілі Івану  Петровичу, 06.09.2004

року народження   

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 286 (додається)

48.

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

та  збройних  конфліктів  неповнолітній  Хабалашвілі  Анжелі  Петрівні,  06.09.2004

року народження  

Голєв С.І.



ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 287 (додається)

49.

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітнім Землянським Русланом Сергі-

йовичем, 11.02.2016 року народження

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 288 (додається)

50.

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

та збройних конфліктів Гузика Альоні Ігорівні, 21.08.2000 року народження  

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 289 (додається)

51.

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

збройних конфліктів малолітній Гузика Василісі Ігорівні, 23.03.2015 року народжен-

ня   

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 290 (додається)

52.

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

та збройних конфліктів малолітній Клечковській Катерині Ігорівні, 15.03.2006 року

народження

Голєв С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За —18

Проти - 0 

Утрималось - 0 

Не голосувало - 0

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 291 (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


