
 

ПРОТОКОЛ №71 

LXXІІ позачергової сесії  Лиманської міської ради VІІ скликання 

13.12.2019 року 

                    м. Лиман 

                    початок — 09.00 

                    закінчення — 09.30 

  

 Всього обрано депутатів міської ради — 34 

 Зареєструвались: 23 депутати (список присутніх додається) 

 

 Головував на пленарному засіданні міський голова Цимідан П.Ф. 
 
 

 СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Ткачук Л.І. про обрання членів лічильної комісії на 

 період даного пленарного засідання в зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні з 

 поважних причин членів лічильної комісії Дятлової Л.А. та Саржевської В.О. 

 ВИРІШИЛИ: обрати до складу лічильної комісії Козацьку Н.А. та Демидову В.В. 

 ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

 
 

 Лічильна комісія у складі - 3 чоловіка 

Персональний склад лічильної комісії: Ткачук Л.І, Козацька Н.А., Демидова В.В. 

 

 

 СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Ткачук Л.І. про обрання секретаріату сесії на період 

 даного пленарного засідання. 

  Запропонувала обрати до складу секретаріату депутатів: Гавриленка А.М., Колоду 

 П.І., Євтушенка В.І. 

 ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

 ВИРІШИЛИ: обрати до секретаріату сесії депутатів міської ради Гавриленка А.М., 

 Колоду П.І., Євтушенка В.І. 
 
 

Секретаріат сесії у складі — 3 чоловіка 

 Персональний склад секретаріату сесії — Гавриленко А.М.,Колода П.І., Євтушенко В.І. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про створення та формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб в Лиманській об’єднаній територіальній громаді Донецької області 

Доповідач:  Драч Ю.А.- перший заступник міського голови  

2. Про придбання та прийняття до комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади  двокімнатної квартири за адресою: Донецька область, місто 

Лиман, вул. Привокзальна, будинок №5, квартира №14 для тимчасового проживання 



 

внутрішньо переміщених осіб у Лиманській об’єднаній територіальній громаді 

Донецької області 

Доповідач:  Драч Ю.А.- перший заступник міського голови  

3. Про придбання та прийняття до комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади  трикімнатної квартири за адресою: Донецька область, місто 

Лиман, вул. Оборони, будинок №8а, квартира №59 для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб у Лиманській об’єднаній територіальній громаді 

Донецької області 

Доповідач:  Драч Ю.А.- перший заступник міського голови  

4. Про внесення змін до Програми реалізації іміджевої діяльності  Лиманської міської 

ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 № 7/22-985 

та затвердження в новій редакції” 

Доповідач:  Драч Ю.А.- перший заступник міського голови  

5. Про надання згоди на передачу з державної власності у власність Лиманської 

об'єднаної територіальної громади нерухомого майна за адресою: місто Лиман, вулиця 

Пушкіна, будинок 11А 

Доповідач: Шуляченко І.О. - начальник юридичного відділу 

6. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради 

Доповідач: Дьяченко В.В. - в.о. головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги”  

7. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 №7/58/-2732 

«Про затвердження фінансового плану на 2019 рік комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської 

ради» 

Доповідач: Дьяченко В.В. - в.о. головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги”  

8. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 22.08.2019 №7/67-3800 

«Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради на 2020 рік». 

Доповідач: Дьяченко В.В. - в.о. головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги”  

9. Про внесення змін до Комплексної програми щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників антитерористичної операції Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням Лиманської міської ради 

від 20.12.2018  №7/58-2707 

Доповідач: Гамаюнова Ю.М.-заступник міського голови  

10. Про внесення змін до Комплексної програми щодо медичної, соціальної підтримки 

громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та осіб прирівняних до 

них, ветеранів війни та праці, ветеранів Афганської війни (воїнів-інтернаціоналістів), 

осіб з інвалідністю Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, 

затвердженої рішенням Лиманської міської ради від 21.03.2019 №7/62-3006 

Доповідач: Гамаюнова Ю.М.-заступник міського голови  



 

11. 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 Н.П. - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 
 

 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Про створення та формування фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб в Лиманській об’єднаній територіальній 

громаді Донецької області 

Доповідач:  Драч Ю.А.- перший заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/72 —  4458 додається  

 

2. СЛУХАЛИ:Про придбання та прийняття до комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади  двокімнатної квартири за адресою: Донецька 

область, місто Лиман, вул. Привокзальна, будинок №5, квартира №14 для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській об’єднаній 

територіальній громаді Донецької області 

Доповідач:  Драч Ю.А.- перший заступник міського голови  

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/72 — 4459 додається  

 

3. СЛУХАЛИ:Про придбання та прийняття до комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади  трикімнатної квартири за адресою: Донецька 

область, місто Лиман, вул. Оборони, будинок №8а, квартира №59 для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській об’єднаній територіальній 

громаді Донецької області 

Доповідач:  Драч Ю.А.- перший заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/72 —  4460 додається   

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми реалізації іміджевої діяльності  

Лиманської міської ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 23.12.2016 № 7/22-985 та затвердження в новій редакції” 

Доповідач:  Драч Ю.А.- перший заступник міського голови  

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/72 — 4461 додається  

 

5. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу з державної власності у власність 

Лиманської об'єднаної територіальної громади нерухомого майна за адресою: місто 

Лиман, вулиця Пушкіна, будинок 11А 

Доповідач: Шуляченко І.О. - начальник юридичного відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/72 —  4462 додається  



 

6. СЛУХАЛИ:Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради 

Доповідач: Дьяченко В.В. - в.о. головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги”  

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/72 —  4463 додається  

 

7. СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 

№7/58/-2732 «Про затвердження фінансового плану на 2019 рік комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Лиманської міської ради» 

Доповідач: Дьяченко В.В. - в.о. головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги”  

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/72 — 4464 додається  

 

8. СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 22.08.2019 

№7/67-3800 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської 

ради на 2020 рік». 

Доповідач: Дьяченко В.В. - в.о. головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/72 —  4465 додається   

 

9. СЛУХАЛИ:Про внесення змін до Комплексної програми щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної 

підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції Лиманської 

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

міської ради від 20.12.2018  №7/58-2707 

Доповідач: Гамаюнова Ю.М.-заступник міського голови  

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/72 —  4466 додається  

 

10. СЛУХАЛИ:Про внесення змін до Комплексної програми щодо медичної, 

соціальної підтримки громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та осіб прирівняних до них, ветеранів війни та праці, ветеранів 

Афганської війни (воїнів-інтернаціоналістів), осіб з інвалідністю Лиманської 

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

міської ради від 21.03.2019 №7/62-3006 

Доповідач: Гамаюнова Ю.М.-заступник міського голови  

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/72 — 4467 додається  

 
 



 

11. СЛУХАЛИ: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 Н.П. - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/72 —  4468 додається  

 

Наприкінці засідання виступила начальник фінансового управління Пилипенко 

Т.В. 

Довела до відома депутатів інформацію щодо змін, які були внесені до проекту 

рішення міської ради “Про бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік” на підставі  розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної адміністрації від 05.12.2019 №1354/5-19 “Про 

обласний бюджет на 2020 рік”. 

Запропонувала винести зміни до проекту рішення міської ради “Про бюджет 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”, який планується до 

розгляду на черговій сесії міської ради 19 грудня 2019 року. 

 

Міський голова                    П.Ф.Цимідан 

 

(відео пленарного засідання розміщено на офіційному сайті міської ради) 


