
ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л   

15 січня 2021 року                                                              смт. Лиманське 
 

 

Головував:  Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради. 

 

Секретар:  Нікулеско І. В. –  керуюча справами (секретар) виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради. 

 
Присутні члени виконавчого комітету Лиманської селищної ради:  Фурдуй А.В., 
Городніченко С.В., Мурзіна Т.А., Тегляєв А.В., Бєлоус М.В.,  Білокур А.В., Зяблов О.М., 
Іванова Л.Ю., Луб П.М., Маламан І.Г., Науменко М.А.,  Нєнов Г.Д.,  Погорєлова Г.П.,  
Саульченко М.В., Чорба М.М.,  
Левицький А.П. 
 
Відсутні члени виконавчого комітету Лиманської селищної ради:  Духніцька О.А.,  
Кузьмичева  Т.Ю., Логіна А.С., Тенінгольц С.Я., Базарна В.І. 
 

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

1. Про  внесення змін та доповнень до рішення Лиманської селищної ради від 24 грудня 

2020 року №45-VІІІ "Про селищний бюджет Лиманської територіальної громади на  

2021 рік". 

2. Про створення громадської житлової  комісії при виконавчому комітеті Лиманської 

селищної ради. 

3. Про створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті Лиманської селищної 

ради, затвердження  Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті 

Лиманської селищної ради та зразків документів адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Лиманської селищної ради. 

4. Про створення комісії з земельних питань, питань благоустрою та санітарного стану 

території  Лиманської селищної ради. 

5. Про визначення  переліку об'єктів та видів  оплачуваних  суспільно корисних робіт  для 

відбування порушниками  адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт  

на території Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області на 2021 

рік. 

6. Про  визначення  переліку об'єктів та видів  безоплатних  суспільно корисних робіт  для 

відбування засудженими покарання у виді громадських робіт  та порушниками 

адміністративного стягнення у виді громадських робіт на території Лиманської селищної 

ради  Роздільнянського району Одеської області на 2021 рік. 

7. Про затвердження графіка особистого прийому громадян  посадовими особами 

виконавчого комітету Лиманської селищної ради на 2021 рік та затвердження Порядку 

організації особистого прийому громадян посадовими особами виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради. 

8. Про затвердження зразків бланків для виготовлення документації під час здійснення 

повноважень старостами старостинських округів Лиманської територіальної громади 

Роздільнянського району Одеської області. 

9. Про  внесення  змін до  рішення виконавчого комітету Кучурганської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області від 28.10.2020 року №18/20-ср. 

 



10. Про призначення Корольової Д.Д., мешканки  смт. Лиманське Роздільнянського 

району Одеської області, піклувальником над  недієздатним  чоловіком Корольовим О.А., 

що мешкає за адресою: БОС №164 кв.1, смт. Лиманське  Роздільнянського району 

Одеської області. 

11. Про надання дозволу Корольовій Д.Д.,  мешканки  смт. Лиманське Роздільнянського 

району Одеської області, на вчинення правочину на продаж 1/2 частки квартири, що 

знаходиться за адресою: БОС №164 кв.1, смт. Лиманське  Роздільнянського району 

Одеської області, і яка належить недієздатному  чоловіку Корольову О.А.  

 

Доповідає: по всім  питанням – голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради  

В.В. Бакланов. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про  внесення змін та доповнень до рішення Лиманської селищної ради 

від 24 грудня 2020 року №45-VІІІ "Про селищний бюджет Лиманської територіальної 

громади на  2021 рік". 

Доповідає: Бакланов В.В. –  голова  виконавчого комітету Лиманської селищної ради.  

Виспупила: Городніченко С.В.– заступник Лиманського селищного голови з фінансово-

економічних питань виконавчих органів  ради про внесення змін на спецфонд.  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення №5 додається. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про створення громадської житлової  комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської селищної ради. 

Доповідає: Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 6 додається. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської селищної ради, затвердження  Положення про адміністративну комісію при 

воконавчому комітеті Лиманської селищної ради та зразків документів адміністративної 

комісії при воконавчому комітеті Лиманської селищної ради. 

Доповідає: Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 7 додається. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про створення комісії з земельних питань, питань благоустрою та 

санітарного стану території  Лиманської селищної ради. 

Доповідає: Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради. 

Виспупили: Члени виконавчого комітету Лиманської селищної ради - складання актів 

обстеження та протоколів про адміністративні правопорушення та передача їх на розгляд 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Лиманської селищної ради для 

притягнення винних осіб до відповідальності входять до повноважень комісії з земельних 

питань, питань благоустрою та санітарного стану території  Лиманської селищної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення №8 додається. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про визначення  переліку об'єктів та видів  оплачуваних  суспільно 

корисних робіт  для відбування порушниками  адміністративного стягнення у виді 

суспільно корисних робіт на території Лиманської селищної ради Роздільнянського 

району Одеської області на 2021 рік. 

Доповідає: Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення №9 додається. 



 

6. СЛУХАЛИ: Про  визначення  переліку об'єктів та видів  безоплатних  суспільно 

корисних робіт  для відбування засудженими покарання у виді громадських робіт  та 

порушниками адміністративного стягнення у виді громадських робіт на території 

Лиманської селищної ради  Роздільнянського району Одеської області на 2021 рік. 

Доповідає: Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення №10 додається. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження графіка особистого прийому громадян  посадовими 

особами виконавчого комітету Лиманської селищної ради на 2021 рік та затвердження 

Порядку організації особистого прийому громадян посадовими особами виконавчого 

комітету Лиманської селищної ради. 

Доповідає: Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення №11 додається. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження зразків бланків для виготовлення документації під час 

здійснення повноважень старостами старостинських округів Лиманської територіальної 

громади Роздільнянського району Одеської області. 

Доповідає: Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення №12 додається. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін до  рішення виконавчого комітету Кучурганської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області від 28.10.2020 року №18/20-ср. 

Доповідає: Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення №13 додається. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про призначення Корольової Д.Д., мешканки  смт. Лиманське 

Роздільнянського району Одеської області, піклувальником над  недієздатним  чоловіком 

Корольовим О.А., що мешкає за адресою: БОС №164 кв.1, смт. Лиманське  

Роздільнянського району Одеської області. 

Доповідає: Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення №14 додається. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Корольовій Д.Д.,  мешканки  смт. Лиманське 

Роздільнянського району Одеської області, на вчинення правочину на продаж 1/2 частки 

квартири, що знаходиться за адресою: БОС №164 кв.1, смт. Лиманське  Роздільнянського 

району Одеської області, і яка належить недієздатному  чоловіку Корольову О.А.  

Доповідає: Бакланов В.В. –  голова виконавчого комітету Лиманської селищної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення №15 додається. 

 

РІЗНЕ: 

Виступили:  

     Тегляєв А.В. – заступник Лиманського селищного голови з питань виконавчих органів 

ради пропонував заключити договір з Роздільнянським центром зайнятості. 

    Члени виконавчого комітету Лиманської селищної ради Бєлоус М.В, Луб П.М., 

Саульченко М.В. підняли питання про встановлення  банкомату ПриватБанку на території  

містечка. 



     Член виконавчого комітету Лиманської селищної ради Іванова Л.Ю. підняла питання 

про заключення договорів оренди землі, питання про оцінку землі, про індекс інфляції.  

 

 

Голова  виконавчого комітету  

Лиманської селищної ради                                                                             В.В.Бакланов  

 

Керуюча  справами (секретар) виконавчого комітету  

Лиманської селищної ради                                                                                 І.В. Нікулеско                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

15 січня 2021 року                            № 05/21-СР                                смт. Лиманське 

 

Про  внесення змін та доповнень до рішення 

Лиманської селищної ради від 24 грудня 2020 року 

№45-VІІІ "Про селищний бюджет 

Лиманської територіальної громади на 2021 рік" 

 

 

 

     Керуючись  пунктом 2 ст. 77 Бюджетного  кодексу України, Законом України "Про 

державний бюджет України на 2021 рік", підпунктом 1 пункту "а" ст. 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Лиманської селищної ради   

ВИРІШИВ: 

 

     1. Схвалити зміни та доповнення  до рішення Лиманської селищної ради від 24 грудня 

2020 року №45-VІІІ "Про селищний бюджет Лиманської територіальної громади на 2021 

рік  та подати на розгляд  та  затвердження Лиманської селищної ради.        . 

 

     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  виконком Лиманської селищної 

ради. 

 

 

 

 

Голова виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради                                                                        В.В.Бакланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

15 січня 2021 року                            № 06/21-СР                                смт. Лиманське 

  
Про створення громадської житлової  комісії 
при виконавчому комітеті Лиманської селищної ради 

  
               Керуючись Конституцією України,  підпунктом 7 пункту "б" статті 30 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указами Президента України, Житловим 

кодексом України, Постановами Кабінету Міністрів, “Правилами обліку громадян, які 

потребують покращення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській 

РСР”, затверджених Постановою Ради Міністрів і Української республіканської ради 

профспілок за № 470 від 11.12.1984 року,  підпунктом 7 пункту «б» статті 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Лиманської селищної ради  
ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити  персональний склад громадської житлової комісії при  виконавчому 

комітеті Лиманської селищної  ради (додаток 1). 
2. Затвердити Положення про громадську житлову  комісію при виконавчому комітеті 

Лиманської селищної ради (додаток 2). 
3. Затвердити Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Лиманської 

селищної ради (додаток 3). 
4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на виконавчий комітет Лиманської 

селищної ради.   

 

 

 

    
  Голова виконавчого комітету 
 Лиманської селищної ради                                                              В.В.Бакланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

Лиманської селищної ради 

                                                                                                                 від 15.01. 2021 року №06 

 
  

СКЛАД 
громадської житлової  комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської селищної  ради 

 
Голова комісії: 
Тегляєв   Андрій Вікторович     - заступник Лиманського селищного голови  з питань 

діяльності  виконавчих органів Лиманської селищної ради;   

       
Заступник голови комісії: 
Мурзіна Тетяна Анатоліївна      - заступник Лиманського селищного голови з юридичних 

питань та організаційно-кадрової роботи виконавчих органів Лиманської селищної ради; 
 

Секретар комісії:   
Нікулеско Ірина Віталіївна  -  керуюча справами (секретар) виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради; 

 

Члени комісії: 

 

- Грабовенко Людмила Олексіївна –  загальний відділ, паспортист Лиманської селищної 

ради; 

 

- Тимошенко Роман Сергійович – голова постійної комісії Лиманської селищної ради 

з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та гласності, розвитку місцевого 

самоврядування та адміністравтино-територіального устрою, забезпечення законності та 

громадського порядку; 

 

- Лупоносов Ілля Володимирович – голова постійної комісії Лиманської селищної ради 

 з бюджету, банківської діяльності, фінансово-економічних питань та питань регуляторної 

політики; 

 

- Железняк Олена Михайлівна – голова постійної комісії Лиманської селищної ради 

 з питань аграрної політики, земельних відносин, благоустрою території, екології, 

природокористування, надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків; 

 

- Полєвой Вадим Євгенович – голова комісії Лиманської селищної ради з питань освіти, 

культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та 

соціального захисту населення; 

 

- Власенко Олександр Вікторович – голова постійної комісії Лиманської селищної ради 

з питань комунальної власності, приватизації комунальної власності, регіонального 

розвитку, будівництва, транспорту, зв'язку, промислової політики, паливно-енергетичного 

комплексу, енергозбереження та житлово-комунального господарства, підтримки і 

розвитку підприємницької діяльності, торговельного і побутового обслуговування 

населення; 

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету  Лиманської селищної ради                                     І.В.Нікулеско     



 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

15 січня 2021 року                            № 07/21-СР                                смт. Лиманське 

 

 

Про створення адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті  Лиманської селищної ради, 

затвердження Положення про адміністративну  

комісію при виконавчому комітеті  Лиманської селищної ради  

та зразків документів адміністративної  

комісії при виконавчому комітеті  Лиманської селищної ради 

 

 

Керуючись п.п. 4. п. «б» ч. 1 ст. 38, ст. 52, ст. 59 Закону  України« Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст. 215 Кодексу України про адміністративні порушення, з 

метою забезпечення належної роботи адміністративної комісії, виконавчий комітет 

Лиманської селищної ради ВИРІШИВ : 

 

1. Створити  адміністративну комісію при виконавчому комітеті Лиманської 

селищної ради та затвердити її склад (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті 

Лиманської селищної ради (додаток 2). 

3. Затвердити зразки документів  адміністративної  комісії  при виконавчому комітеті 

Лиманської селищної  ради (додаток 3, 4, 5, 6, 7). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 

Лиманської селищної  ради. 

 

 

 

Голова виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради                                                    В.В.Бакланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

Лиманської селищної ради 

                                                                                                                 від 15.01. 2021 року №07 

 

Склад 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті  

Лиманської  селищної ради 

 

Голова комісії: 

Мурзіна Тетяна Анатоліївна  -  заступник Лиманського селищного  голови з юридичних 

питань та організаційно-кадрової роботи виконавчих органів.  

 

Заступник голови комісії: 

Тегляєв Андрій Вікторович  -  заступник Лиманського селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів.  

 

Секретар комісії:   

Нікулеско Ірина Віталіївна  -  керуюча справами (секретар) виконавчого комітету 

Лиманської селищної  ради. 

 

Члени комісії: 

- Городніченко Світлана Василівна – заступник Лиманського селищного  голови з 

фінансово-економічних питань виконавчих органів; 

 

- Фурдуй Анна Володимирівна – секретар Лиманської селищної ради; 

 

- Грабовенко Людмила Олексіївна – загальний відділ, паспортист Лиминської селищної 

ради; 

 

- Саульченко Микола Вікторович – староста  Степового старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

 

- Чорба Микола Миколайович – староста  Виноградівського старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

 

- Левицький Анатолій Павлович – староста  Кучурганського старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

 

- Базарна Валентина Іванівна– староста  Щербанського старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

 

- Мельник Ольга Володимирівна – в.о. дериктора КП "Лиманкомунсервіс" Лиманської 

селищної ради. 

 

 

Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету                                        

Лиманської селищної ради                                                            І.В.Нікулеско  

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

15 січня 2021 року                            № 08/21-СР                                смт. Лиманське 

 

Про створення комісії з земельних питань, 

питань благоустрою та санітарного стану території  

Лиманської селищної ради 

 

             Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» та з метою покращення благоустрою та санітарного стану 

території  Лиманської селищної ради, виконавчий комітет Лиманської селищної ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити комісію  з земельних питань, питань благоустрою та санітарного стану 

території Лиманської селищної ради. 

2. Затвердити склад комісії з  земельних питань, питань благоустрою та санітарного 

стану території  Лиманської селищної ради (додаток 1).  

3. Затвердити Положення про комісію  з земельних питань,   питань благоустрою та 

санітарного стану території  Лиманської селищної ради  (додаток 2). 

4. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на секретаря Лиманської 

селищної ради. 

 

 

Голова виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради                                                      В.В.Бакланов 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

Лиманської селищної ради 

                                                                                                                 від 15.01. 2021 року №08 

 

 

С К Л А Д 

комісії  з земельних питань, питань благоустрою та санітарного стану  

території Лиманської селищної ради 

 

Голова комісії: 

Тегляєв Андрій Вікторович – заступник  Лиманського селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів; 

Секретар комісії –  Нікулеско Ірина Віталіївна  -  керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету Лиманської селищної ради; 

 

Члени комісії: 

-  Саульченко Микола Вікторович – староста  Степового старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

-  Чорба Микола Миколайович – староста  Виноградівського старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

-  Левицький Анатолій Павлович – староста  Кучурганського старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

-  Базарна Валентина Іванівна – староста  Щербанського старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

-  Тимошенко Роман Сергійович – голова постійної комісії Лиманської селищної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та гласності, розвитку місцевого 

самоврядування та адміністравтино-територіального устрою, забезпечення законності та 

громадського порядку; 

-  Лупоносов Ілля Володимирович – голова постійної комісії Лиманської селищної ради з 

бюджету, банківської діяльності, фінансово-економічних питань та питань регуляторної 

політики; 

-  Железняк Олена Михайлівна – голова постійної комісії Лиманської селищної ради  з 

питань аграрної політики, земельних відносин, благоустрою території, екології, 

природокористування, надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків; 

-  Полєвой Вадим Євгенович – голова комісії Лиманської селищної ради з питань освіти, 

культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та 

соціального захисту населення; 

-  Власенко Олександр Вікторович – голова постійної комісії Лиманської селищної ради  з 

питань комунальної власності, приватизації комунальної власності, регіонального 

розвитку, будівництва, транспорту, зв'язку, промислової політики, паливно-енергетичного 

комплексу, енергозбереження та житлово-комунального господарства, підтримки і 

розвитку підприємницької діяльності, торговельного і побутового обслуговування 

населення; 

-  Мельник Ольга Володимирівна – в.о. директора  КП "Лиманкомунсервіс" Лиманської 

селищної ради; 

-  Шаклов Дмитро Олександрович – директор КП "Кучурганський водограй" Лиманської 

селищної ради; 

-  Кубрик Олександр Борисович – директор  КП "Воднік" Лиманської селищної ради. 

 

Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради                                                                І.В.Нікулеско 

 



 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

15 січня 2021 року                                № 09/21-СР                                смт. Лиманське 

 

Про визначення  переліку об'єктів та видів  оплачуваних   

суспільно корисних робіт  для відбування порушниками   

адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт  

на території Лиманської селищної ради  

Роздільнянського району Одеської області на 2021 рік 

 

 

Керуючись  підпунктом  2  пункту  «а»  частини  першої  статті  38  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.311, 3251  Кодексу України  "Про 

адміністративні  правопорушення", інформаційного  листа Роздільнянського  районного 

відділу філії Державної установи   «Центр  пробації»  в Одеській області  від  12.01.2021  

року  № 28/24/69/Бл-21,  виконавчий комітет  Лиманської селищної ради 

ВИРІШИВ: 
 1.Визначити перелік об'єктів для відбування порушниками  адміністративного 

стягнення у виді суспільно корисних робіт  на території Лиманської селищної ради  

Роздільнянського району Одеської області на 2021 рік: 

- несанкціоновані  сміттєзвалища; 

- селищне та сільські кладовища; 

- установи комунальної власності селищної  ради; 

- вулиці, пішохідні доріжки населених пунктів; 

- пам’ятники, пам’ятні знаки, тощо; 

- громадські туалети. 

2. Визначити  види  оплачуваних  суспільно корисних робіт  для  відбування 

порушниками  адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт на території 

Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області на 2021 рік: 

- благоустрій та озеленення території населених пунктів ради, кладовищ, зон відпочинку, 

придорожніх смуг; 

- впорядкування території населених пунктів ради з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних рішенням органів виконавчої влади, стихійних 

сміттєзвалищ; 

- підсобні роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери (спортивних 

майданчиків, закладів культури, інших об’єктах); 

- впорядкування місць меморіального поховання, які мають офіційний статус; 

- прибирання громадських туалетів. 

          3. Призначити відповідальними особами за виконанням  визначених  суспільно 

корисних робіт порушниками за місцем їх проживання: 

-  Тегляєва Андрія Вікторовича –  заступника  Лиманського селищного  голови з питань 

діяльності виконавчих органів,   



-  Саульченко Миколу Вікторовича – старосту  Степового старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

-  Чорба Миколу Миколайовича – старосту  Виноградівського старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

-  Левицького Анатолія Павловича – старосту  Кучурганського старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

-  Базарну Валентину Іванівнау– старосту  Щербанського старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

4. Керуючій  справами  (секретарю)  виконавчого комітету Лиманської селищної ради  

Нікулеско  І.В. своєчасно повідомляти Роздільнянський районний відділ філії Державної 

установи   «Центр  пробації»  в Одеській області  про ухилення порушників від відбування 

адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, а також переведення  їх 

на інше місце роботи, появу на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп'яніння, порушення громадського порядку. 

5. Керуючій  справами ( секретарю )  виконавчого  комітету Лиманської селищної ради  

Нікулеско І.В. копію даного рішення направити до Роздільнянського  районного відділу 

філії Державної установи   «Центр  пробації»  в Одеській області.       
 

 

 

Голова виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради                                                            В.В.Бакланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

15 січня 2021 року                                № 10/21-СР                                смт. Лиманське 

 

 

Про  визначення  переліку об'єктів та видів  безоплатних   

суспільно корисних робіт  для відбування засудженими 

покарання у виді громадських робіт  

та порушниками адміністративного стягнення 

у виді громадських робіт на території Лиманської селищної ради  

Роздільнянського району Одеської області на 2021 рік 

 

 

Керуючись  підпунктом  2  пункту  «а»  частини  першої  статті  38  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.301, 321-1  Кодексу України  "Про 

адміністративні  правопорушення",  ч.1 ,  ч.5  ст. 36 Кримінально-виконавчого кодексу 

Україниі, інформаційного  листа Роздільнянського  районного відділу філії Державної 

установи   «Центр  пробації»  в Одеській області  від  11.01.2021  року  № 28/24/70/Бл-21, та 

згідно пропозиції Роздільнянського  районного відділу філії Державної установи   «Центр  

пробації»  в Одеській області,  виконавчий комітет  Лиманської селищної ради 

ВИРІШИВ: 
  

1. Визначити перелік об'єктів для відбування засудженими покарання у виді 

громадських робіт та порушниками адміністративного стягнення у виді громадських робіт 

на території Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області на 2021 

рік: 

- кладовища; 

- установи комунальної власності Лиманської селищної  ради; 

- дороги; 

- пішохідні доріжки; 

- вулиці, провулки; 

- прилегла територія селищної ради та Будинків культури; 

- зона відпочинку на березі Кучурганського лиману; 

- територія церкви. 

          2. Визначити види  безоплатних  суспільно корисних робіт  для відбування 

засудженими покарання у виді громадських робіт та порушниками адміністративного 

стягнення у виді громадських робіт на території Лиманської селищної ради 

Роздільнянського району Одеської області на 2021 рік: 

          1.2. роботи в осінньо-зимовий період: 



- розчищення тротуарів від снігу, посипання тротуарів та доріг піском; 

- прибирання сміття; 

- ліквідація стихійних звалищ сміття; 

- санітарна обрізка дерев та кущів; 

- прибирання опалого листя; 

- скошування сухої трави. 

         1.3. роботи у весняно-літній період: 

- прибирання сміття; 

- санітарна обрізка дерев та кущів; 

- ліквідація стихійних звалищ сміття; 

- скошування  трави; 

- побілка бордюрів та дерев; 

- посадка саджанців дерев,  кущів та клумб; 

- облаштування квіткових клумб на території селища. 

         1.4. Роботи пов'язані з ремонтом об'єктів водопроводу та каналізації на території 

Лиманської селищної ради. 

          3. Призначити відповідальними особами за виконанням  визначених  суспільно-

корисних робіт порушниками за місцем їх проживання: 

-  Тегляєва Андрія Вікторовича –  заступника  Лиманського селищного  голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради,   

-  Саульченко Миколу Вікторовича – старосту  Степового старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

-  Чорба Миколу Миколайовича – старосту  Виноградівського старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

-  Левицького Анатолія Павловича – старосту  Кучурганського старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

-  Базарну Валентину Іванівнау– старосту  Щербанського старостинського округу 

Лиманської селищної ради; 

4. Керуючій  справами  (секретарю)  виконавчого комітету Лиманської селищної ради  

Нікулеско І.В. своєчасно повідомляти Роздільнянський районний відділ філії державної 

установи «Центр пробації» в Одеській області про ухилення порушників від відбування 

адміністративного стягнення у виді суспільно-корисних робіт, а також переведення їх на 

інше місце роботи, появу на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння, порушення громадського порядку. 

5. Керуючій  справами (секретарю)  виконавчого  комітету Лиманської селищної ради 

Нікулеско І.В. копію даного рішення направити до Роздільнянського  районного відділу 

філії Державної установи   «Центр  пробації»  в Одеській області.       
 

 

 

Голова виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради                                                            В.В.Бакланов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

15 січня 2021 року                                №11/21-СР                     смт. Лиманське 

 
Про затвердження графіка особистого прийому громадян  

посадовими особами виконавчого комітету  

Лиманської селищної ради на 2021 рік 

та затвердження Порядку організації особистого прийому громадян 

посадовими особами виконавчого комітету Лиманської селищної ради 

 
    Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.22 Закону 

України «Про звернення громадян», п.2 Постанови КМУ від 24.06.2009 р. №630 «Про 

затвердження методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в 

органах виконавчої влади, на виконання Указу Президента України  №109/2008  від 

07.02.2008 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування», з метою удосконалення організації розгляду порушених у зверненнях 

питань, підвищення відповідальності працівників за належне реагування на обґрунтовані 

пропозиції, заяви, скарги, розв’язання проблем, які спричиняють звернення громадян 

виконавчий комітет Лиманської селищної ради 

ВИРІШИВ: 

 

    1. Затвердити графік проведення особистого прийому громадян посадовими особами 

виконавчого  комітету Лиманської селищної ради на 2021 рік: 

 Лиманський селищний голова – щовівторка з 8.00 до 17.00 (кабінет №7); 

 заступник Лиманського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів  

Лиманської селищної ради – щосереди з 8.00 до 17.00 (кабінет №8); 

 заступник Лиманського селищного голови з юридичних питань та організаційно-

кадрової роботи виконавчих органів Лиманської селищної ради  –  щочетверга з 8.00 

до 17.00 (кабінет №9); 

 заступник Лиманського селищного голови з фінансово-економічних питань  

виконавчих органів Лиманської селищної ради – щоп’ятниці  з 8.00 до 16.00 (кабінет 

№4); 

 секретар Лиманської селищної ради – щопонеділка з 8.00 до 17.00 (кабінет №1); 

 керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Лиманської селищної ради – 

щочетверга з 8.00 до 17.00 (кабінет №5). 

    2. Затвердити порядок організації особистого прийому посадовими особами 

виконавчого комітету  Лиманської селищної ради згідно з додатком 1. 

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами (секретаря) 

виконавчого комітету Лиманської селищної ради. 

 

Голова виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради                                                            В.В.Бакланов 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

15 січня 2021 року                            № 12/21-СР                                смт. Лиманське 

 

Про затвердження зразків бланків 

для виготовлення документації під час 

здійснення повноважень старостами 

старостинських округів Лиманської територіальної громади 

Роздільнянського району Одеської області 

 

 

       Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

належної організації роботи старост старостинських округів Лиманської територіальної 

громади Роздільнянського району Одеської області, виконавчий  комітет  Лиманської 

селищної ради  ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити бланки старостинських округів  Лиманської територіальної громади 

Роздільнянського району Одеської області   згідно з  додатками 1, 2, 3, 4.  

2. Секретарю Лиманської селищної ради довести дане рішення до відома старост 

старостинських округів Лиманської територіальної громади Роздільнянського району 

Одеської області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Лиманського  

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів  ради  Тегляєва А.В. 

 

 

 

 

Голова виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради                                                                        В.В.Бакланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

Лиманської селищної ради 

                                                                                                                 від 15.01. 2021 року №12 

 

 

 

 
   УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КУЧУРГАНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 
_____________________________________________________________________________________________                                                                                                          

67450, вул. Павла Каплуна, 109/5, с. Кучурган  Роздільнянського району Одеської області 

 
№ __________ від ____________ 

на №_________ від ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Староста                                 (підпис)                              (ініціали, прізвище) 

 



 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

15 січня 2021 року                            №13/21-СР                                смт. Лиманське 

 

 

Про  внесення  змін до  рішення виконавчого комітету 

Кучурганської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області від 28.10.2020 року №18/20-ср 
  

  

         Розглянувши заяву гр. Романенка Геннадія В'ячеславовича  та  керуючись  ст.ст. 30, 

40  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Законом  України №3038-VI 

"Про регулювання містобудівної діяльності", виконавчий комітет  Лиманської селищної 

ради 

ВИРІШИВ: 

 

          1. Внести зміни в пункт 1 рішення виконавчого комітету Кучурганської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області від 28.10.2020 року №18/20-ср "Про 

присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна  за межами населених пунктів на території  

Кучурганської сільської ради Роздільнянського району Одеської області,  виклавши його в 

новій редакції:  

          "Присвоїти об'єкту нерухомого майна "Фермерська садиба (житловий будинок) з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами", адресу місця знаходження: 

Одеська область, Роздільнянський район, Кучурганська сільська рада, Комплекс будівель 

та споруд №1". 

         2. Зобов'язати гр. Романенка Геннадія В'ячеславовича  оформити документи згідно 

діючого законодавства. 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  виконавчий комітет  

Лиманської селищної ради. 

 

 

 

Голова виконавчого комітету 

Лиманської селищної ради                                                                           В.В.Бакланов 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ   

 

 15 січня 2021 року                            №14/21-СР                     смт. Лиманське 

   

Про призначення Корольової Д.Д., мешканки  

смт. Лиманське Роздільнянського району 

Одеської області, піклувальником над  недієздатним  

чоловіком Корольовим О.А., що мешкає за адресою: 

БОС №164 кв.1, смт. Лиманське  

Роздільнянського району Одеської області 

 

     Розглянувши протокол засідання  ради опіки та піклування при Лиманській селищній 

раді від 12 січня 2021 року про призначення  Корольової Діни Дмитрівни,  мешканки  

смт. Лиманське Роздільнянського району Одеської області, піклувальником  над  

недієздатним  чоловіком  Корольовим Олексієм  Афанасійовичем  та відповідно до Наказу 

Міністерства праці та соціальної політики України № 34/166/131/88 від 26.05.1999 року 

«Про затвердження Правил опіки та піклування», п.2 ст.3 Сімейного Кодексу України та  

керуючись підпунктом 4 пункту “б” частини 1 статті 34, частиною першою статті 52  

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», виконавчий комітет 

Лиманської селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Призначити Корольову  Діну Дмитрівну, мешканку  смт. Лиманське Роздільнянського 

району Одеської області, піклувальником  над недієздатним  чоловіком  Корольовим 

Олексієм  Афанасійовичем , 28.03.1994 року народження, що мешкає за адресою:  

БОС №164 кв.1, смт. Лиманське  Роздільнянського району Одеської області. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову органу опіки та піклування 

при Лиманській селищній раді  Л.М. Макуховську. 

 

 

 

 

Голова виконавчого комітету                                          

Лиманської селищної ради                                                            В.В.Бакланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  РІШЕННЯ   

 

15 січня 2021 року                           №15/21-СР                         смт. Лиманське 

 
 
Про надання дозволу Корольовій Д.Д.,  мешканки   

смт. Лиманське Роздільнянського району 

Одеської області, на вчинення правочину 

на продаж 1/2 частки квартири, що знаходиться за адресою: 

БОС №164 кв.1, смт. Лиманське  

Роздільнянського району Одеської області, 

і  яка належить недієздатному  чоловіку Корольову О.А. 

 
     

      Розглянувши заяву Корольової Діни Дмитрівни, мешканки   смт. Лиманське 

Роздільнянського району  Одеської області про надання дозволу на вчинення правочину 

на продаж 1/2 частки квартири, що знаходиться за адресою: БОС №164 кв.1, смт. 

Лиманське  Роздільнянського району Одеської області, і  яка належить недієздатному  

чоловіку Корольову  Олексію Афанасійовичу  згідно Свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно САС  №012267,  враховуючи рекомендації органу опіки та піклування 

при  Лиманській  селищній  раді, які викладені на підставі наданих документів, керуючись 

п.2 ст.3 Сімейного Кодексу України,  відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий  комітет  Лиманської селищної ради 

Роздільнянського району Одеської області 

ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозвіл Корольовій  Діні  Дмитрівні,  мешканки   смт. Лиманське 

Роздільнянського району  Одеської області,  вчинити правочин на продаж 1/2 частки 

квартири  1 (один),  що знаходиться у будинку № 164 (сто шістдесят чотири) в смт. 

Лиманське, Роздільнянського району Одеської області, яка  належить недієздатному  

чоловіку Корольову  Олексію Афанасійовичу, 28.03.1944 року народження.   
 
2. Термін дії рішення три місяці. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову опікунської ради органу 

опіки та піклування при Лиманській селищній раді  Л.М. Макуховську. 

 

 
Голова виконавчого комітету  

Лиманської селищної ради                                                       В.В.Бакланов 
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