
    
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

П Р О Т О К О Л   №  9 

позачергового засідання виконавчого комітету міської ради в робочому порядку 

відповідно до п.2.2.59 «Положення про виконавчий комітет Лиманської міської 
ради», а саме шляхом їх візування не менше, ніж 2/3 від загальної кількості 
членів виконавчого комітету і всіма зацікавленими особами та обов'язковим 

наступним доведенням прийнятого рішення до всіх членів виконавчого комітету 

 

22.05.2020                             11.30 

м. Лиман        

 

У ПОГОДЖЕННІ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ 18 ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, ЩО 

СТАНОВИТЬ 2/3  ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ, А САМЕ: 
 

 

Цимідан П.Ф. - Міський голова, головуючий на засіданні      

Каракуц Т.Ю. - Секретар міської ради  

Барабаш Л.М. - Директор Шандриголівської ЗОШ 

Безгубов М.В. - Староста 

Гамаюнова Ю.М. - Заступник міського голови 

Герасименко В.В. - Староста 

Драч Ю.А. - Перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Заболотний В.І. - Староста 

Меделяєва Н.В. - Староста 

Мікулін О.І. - Старости 

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

Сил України 

Погуляй І.М.  - Староста 

Рибалко Ю.В. - Староста 

Сердюк В.В. - Староста 

Сиротенко О.М. - Староста 

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

Філоненко Л.В. - Староста 

Шабля В.А. - Голова Асоціації фермерів 

 

Порядок денний: 

№ 

з/п 
Назва питання 

1 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 



2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473»  

2 Про схвалення проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми 

відшкодування витрат на технічне обслуговування систем вуличного 

освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення на 2020 рік»  

3 Про затвердження Порядку відшкодування витрат на технічне 

обслуговування систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх 

мереж водо-, електропостачання та водовідведення  

4 Про нагородження Почесною грамотою міської ради  

5 Про надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання  

6 Про попередній розгляд та схвалення проекту рішення міської ради “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 року № 7/73-4517 

“Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік”  

7 Про схвалення проєкту рішення  міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4518 «Про бюджет Лиманської 

об`єднаної територіальної громади на 2020 рік»  

8 Про надання дозволу Гузенко Світлані Василівні на укладення договору 

дарування на її ім’я 1/3 частини квартири.  

9 Про надання дозволу Фатову Олександру Миколайовичу, Фатовій Інні 

Юріївні на укладення правочину щодо продажу 1/3 частини квартири від 

імені їх малолітньої доньки – Фатової Аріни Олександрівни, 01.08.2015 

року народження.  

10 Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній Фроловій Діані 

Юріївні, 20.04.2005 року народження.  

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

збройних конфліктів неповнолітньому Українському Олександру 

Руслановичу, 09.12.2004 року народження   

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

збройних конфліктів малолітньому Українському Володимиру 

Руслановичу, 03.10.2008 року народження   

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

збройних конфліктів малолітньому Стародубцеву Єгору Ігоровичу, 

10.02.2011 року народження   

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

збройних конфліктів малолітньому Стародубцеву Міхаїлу Ігоровичу, 

23.11.2015 року народження   

15 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської 

ради від 19.02.2020 року № 36 «Про проведення чергових призовів 

громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил 

України та інших військових формувань у 2020 році»  

16 Про видалення дерев на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади  

   



1. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 180 (додається) 

 

2. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 181 (додається) 

 

3. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення №  182 (додається) 

 

4. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 183 (додається) 

 

5. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 184 (додається) 

 

6. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 185 (додається) 
 

7. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 186 (додається) 

 

8. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 187 (додається) 

 

9. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 188 (додається) 

 

10. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 



ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 189 (додається) 

 

11. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 190 (додається) 

 

12. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 191 (додається) 

 

13. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 192 (додається) 

 

14. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 193 (додається) 

 

15. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 194 (додається) 

 

16. 

СЛУХАЛИ:  

Питання розглянуто без заслуховування доповідача 

ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 195 (додається) 

 

 

Міський голова, 

головуючий на засіданні        П.Ф. Цимідан  
  

 


