
 

ПРОТОКОЛ №72 

пленарного засідання LXXІІІ чергової сесії  Лиманської  

міської ради VІІ скликання 

19.12.2019 року 

                    м. Лиман 
                    початок — 10.00 
                    закінчення — 11.25 
  
 Всього обрано депутатів міської ради — 34 
 Зареєструвались: 27 депутатів (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 члена лічильної комісії Дятлової Л.А. 
 ВИРІШИЛИ: обрати до складу лічильної комісії Зозулю М.І. 
 ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

 
 

 Лічильна комісія у складі - 3 чоловіка 
Персональний склад лічильної комісії: Ткачук Л.І, Саржевська В.О., Зозуля М.І. 

 

 

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

 даного пленарного засідання. 
  Запропонувала обрати до складу секретаріату депутатів: Пасічника Р.А., Кизима І.Л., 

Ковальову О.М. 
 ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
 ВИРІШИЛИ: обрати до секретаріату сесії депутатів міської ради Пасічника Р.А., Кизима 

І.Л., Ковальову О.М. 
 
 

Секретаріат сесії у складі — 3 чоловіка 
 Персональний склад секретаріату сесії — Пасічник Р.А., Кизим І.Л., Ковальова О.М. 

 

 ВИСТУПИЛИ: Цимідан П.Ф. - міський голова, запропонував, в зв’язку з великою 

 кількістю питань (352 питання, з яких 56 основних та 296 земельних), внесених на розгляд 

 чергової 73 сесії міської ради, на підставі частини 1 статті 46 Закону України “Про місцеве 

 самоврядування”, статті 10 Регламенту Лиманської міської ради, 73 чергову сесію міської 

 ради провести в два пленарні засідання, а саме: 19 грудня 2019 року з 10.00 до 12.00 години 

 та 24 грудня 2019 року з 10.00 до 12.00 години 



 

 ВИРІШИЛИ: 73 чергову сесію міської  ради провести в два пленарні засідання, а саме: 19 

 грудня 2019 року з 10.00 до 12.00 години та 24 грудня 2019 року з 10.00 до 12.00 години 
 ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Гавриленко А.М.  - депутат міської ради, керуючись п.3 ст. 67, ст. 109 Регламенту 

міської ради, запропонував додатково включити до порядку денного пленарного засідання 

19.12.2019 чергової 73 сесії міської ради питання, які розглянуті та погоджені на 

позачерговому засіданні 12.12.2019  постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності,  і оприлюднені на офіційному сайті 

міської ради, відповідно п. 11 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

а саме: 
1. Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
   2. Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної  

   власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
   3. Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної  

   власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
   4. Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної  

   власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
  ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного  пленарного засідання 19.12.2019 чергової 

73 сесії міської ради питання, які розглянуті та погоджені на позачерговому засіданні 

12.12.2019 постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності,  і оприлюднені на офіційному сайті міської ради, а саме:  
1. Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
   2. Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної  

   власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
   3. Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної  

   власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
   4. Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної  

   власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
 

Затвердити порядок денний із запропонованими змінами. 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

 
2. Воскобойников Є.О. - депутат міської ради, запропонував включити до порядку 

денного пленарного засідання його депутатський запит, щодо надання прізвищ, ім’я та по 

батькові громадян, тимчасові споруди яких увійшли до “Комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Лиман” 

Виступили:  
1. Шпак О.Г. - начальник відділу архітектури та містобудування, головний 

архітектор, довела до відома присутніх, що “Комплексна схема розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Лиман” не затверджена. 

Схему розміщено на офіційному сайті Лиманської міської ради, де зазначені  прізвищ, ім’я 

та по батькові громадян, власників тимчасових споруд. 



 

2. Шуляченко І.О. - начальник юридичного відділу, довела до відома присутніх, що 

депутату було відправлено своєчасно відповідь на  його запит. 
Запропонувала по закінченні пленарного засідання надати депутату копію відповіді, 

яку було направлено йому поштою. 

 

3. Каракуц Т.Ю. - секретар міської ради, довела до відома присутніх, що 17.12.2019 

року депутатом міської ради Воскобойниковим Є.О. було надано до міської ради звернення 

щодо зняття з розгляду чергової сесії міської ради проекту рішення “Про затвердження 

Комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, які зареєстровані території Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік”, в зв’язку з тим, що до розробки програми не були залучені 

представники ветеранських громадських організацій, що опікуються питаннями ветеранів 

АТО і родин загиблих. 
Проінформувала депутатів, що проект рішення розглянутий на засіданнях профільних 

комісій міської ради, на засіданнях яких був присутній і депутат Воскобойников Є.О., і при 

розгляді даного проекту рішення у нього не було жодного зауваження. 
Якщо проект рішення зняти з порядку денного чергової сесії, то особи, які брали 

участь в антитерористичній операції та родини загиблих будуть позбавлені можливості 

отримувати виплати та пільги у 2020 році, тому що видатки на допомогу їм не будуть 

враховані в бюджеті Лиманської ОТГ на 2020 рік. 
Запропонувала, проект рішення не знімати з порядку денного, а в подальшому, 

протягом 2020 року внести до нього зміни та доповнення, якщо такі будуть запропоновані. 
ВИРІШИЛИ: проект рішення “Про затвердження Комплексної програми щодо 

медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної 

підготовки (перепідготовки) осіб, які брали участь в антитерористичній операції та 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, які зареєстровані 

території Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік” не знімати з порядку 

денного чергової сесії міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про план роботи міської ради на І півріччя 2020 року  
   Доповідач:Каракуц Т.Ю.- секретар міської ради 

2. Про затвердження Програми по проведенню технічної інвентаризації об’єктів 

комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 
   Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 

3. Про затвердження Програми відшкодування витрат на прибирання, санітарне 

очищення та утримання об’єктів благоустрою на 2020 -2022 роки 
   Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 

4. 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 О.М. - заступник міського голови 
5. Про затвердження Програми реформування, розвитку житлово- комунального 

господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2020 рік 
   Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 

6. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 

малої приватизації та складу комісії 
   Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 

7. Про затвердження Програми видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев і 

кущів, видалення порослі на території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2024 роки 
   Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 

8. Про внесення змін до Положення про Лиманський центр комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю та затвердження в новій редакції   
   Доповідач:Сироватська І.Л.- директор Лиманського центру  комплексної реабілітації  

   для дітей з інвалідністю 
9. Про затвердження  положення про архівний відділ виконавчого комітету Лиманської 

міської ради у новій редакції 
   Доповідач: Войтенко І.А.- начальник архівного відділу 

10. Про затвердження Програми забезпечення мінімального достатнього рівня безпеки 

населення і територій Лиманської об'єднаної територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020 рік  
   Доповідач:Титаренко В.І.- начальник відділу з питань цивільного захисту,    

   мобілізаційної роботи та військового обліку  
11. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 №7/58-2720 

   Доповідач: Голєв С.І. – начальник служби у справах дітей 
12.  Про створення служби «Соціальне таксі» та затвердження Порядку надання послуги 

з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на візках на території 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 
   Доповідач: Мальченко Г.В.-  начальник управління соціального захисту 

13. Про затвердження Програми «Служба «Соціальне таксі» на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 
   Доповідач: Мальченко Г.В.-  начальник управління соціального захисту 

14. Про затвердження Програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо 

переміщених осіб на території Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік 
   Доповідач: Мальченко Г.В.-  начальник управління соціального захисту 

15. Про затвердження Комплексної програми щодо медичної, соціальної підтримки 

громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів Другої 

Світової війни та прирівняних до них осіб, воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів праці, 

осіб з інвалідністю, які зареєстровані на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік 
   Доповідач: Мальченко Г.В.-  начальник управління соціального захисту 

16. Про затвердження Комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, 

адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) осіб, 

які брали участь в антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 



 

Федерації в Донецькій та Луганській областях, які зареєстровані території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 
   Доповідач: Мальченко Г.В.-  начальник управління соціального захисту 

17. Про затвердження Комплексної соціальної програми «Молодь і сім’я Лиманщини 

2020  року».  
   Доповідач: Мальченко Г.В.-  начальник управління соціального захисту 

18. Про внесення змін до Програми охорони та збереження культурної спадщини на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2718 та затвердження в 

новій редакції 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

19. Про внесення змін до Програми відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, проведення фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, 

видовищних, культурних масових заходів відділу культури і туризму Лиманської 

міської ради на 2017 - 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 

№ 7/22-967 та затвердження в новій редакції 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

20. Про збільшення штатної чисельності працівників  централізованої бухгалтерії відділу 

культури і туризму Лиманської міської ради. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

21. Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) “Центр культури та 

дозвілля ім. Горького міста Красний Лиман” у комунальну організацію (установу, 

заклад) “Центр культури і дозвілля міста Лиман” та затвердження Статуту 

комунальної організації (установи, закладу)“Центру культури і дозвілля міста Лиман” 

у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

22. Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) “Міський будинок 

культури 40 років Жовтня міста Красний Лиман” у комунальну організацію (установу, 

заклад) “Міський будинок культури “Зеленоклинський” та затвердження Статуту 

комунальної організації (установи, закладу) “Міський будинок культури 

“Зеленоклинський”” у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

23. Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) “Сільський будинок 

культури села Крива Лука Краснолиманського району Донецької області” у 

комунальну організацію (установу, заклад) “Сільський будинок культури села Крива 

Лука” та затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) 

“Сільський будинок культури села Крива Лука” у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

24. Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) “Центр культури та 

дозвілля селища Ставки міста Красний Лиман” у комунальну організацію (установу, 

заклад) “Центр культури і дозвілля селища Ставки” та затвердження Статуту 

комунальної організації (установи, закладу) “Центру культури і дозвілля селища 

Ставки” у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

25.  Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) “Міський будинок 

культури селища Ярова Краснолиманського району Донецької області” у комунальну 



 

організацію (установу, заклад) “Міський будинок культури смт Ярова” та 

затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) “Міський будинок 

культури смт Ярова” у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

26.  Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) “Міський будинок 

культури смт Кіровськ Краснолиманського району Донецької області” у комунальну 

організацію (установу, заклад) “Міський будинок культури смт Зарічне” та 

затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) “Міський будинок 

культури смт Зарічне у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

27.  Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) “Сільський 

будинок культури селища Нове Краснолиманського району Донецької області” у 

комунальну організацію (установу, заклад) “Сільський будинок культури селища 

Нове” та затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) 

“Сільський будинок культури селища Нове” у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

28.  Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) “Центр культури і 

дозвілля с. Рубці Краснолиманського району Донецької області” у комунальну 

організацію (установу, заклад) “Центр культури і дозвілля села Рубці” та 

затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) “Центру культури і 

дозвілля села Рубці” у новій редакції 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

29.  Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) “Сільський клуб с. 

Лозове Краснолиманського району Донецької області” у комунальну організацію 

(установу, заклад) “Сільський клуб села Лозове” та затвердження Статуту 

комунальної організації (установи, закладу) “Сільський клуб села Лозове” у новій 

редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

30.  Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) “Коровоярський 

сільський клуб Краснолиманського району Донецької області” у комунальну 

організацію (установу, заклад) “Сільський клуб села Коровій Яр” та затвердження 

Статуту комунальної організації (установи, закладу) “Сільський клуб села Коровій 

Яр” у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

31.  Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) «Будинок народних 

традицій села Торське Краснолиманського району Донецької області» у комунальну 

організацію (установу, заклад) «Будинок народних звичаїв села Торське» та 

затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) «Будинок 

народних звичаїв села Торське» у новій редакції.  
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

32. Про затвердження Переліку закладів культури місцевого рівня Лиманської об'єднаної 

територіальної громади в новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

33. Про організацію безкоштовного харчування дітей в закладах освіти та затвердження 

Порядку організації  харчування дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на 



 

території проведення АТО/ООС, загинули під час участі в АТО/ООС або призвані на 

військову службу під час мобілізації на 2020 р. 
   Доповідач: Черненко Юлія Іванівна — заступник начальника управління освіти, молоді 

   та спорту 
34. Про затвердження Програми «Дитяче харчування» на 2020 рік. 

   Доповідач: Черненко Юлія Іванівна — заступник начальника управління освіти, молоді 

   та спорту 
35. Про затвердження Програми «Організація перевезення педагогічних працівників 

закладів  загальної середньої освіти на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади (компенсаційні виплати за пільговий  проїзд) на 2020 рік» та 

затвердження Порядку забезпечення пільгового проїзду педагогічних працівників  

закладів загальної середньої освіти на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади до місця роботи та у зворотному напрямку на 2020р. 
   Доповідач: Черненко Юлія Іванівна — заступник начальника управління освіти, молоді 

   та спорту 
36. Про затвердження Програми «Безпечне перевезення дітей – шлях до якісної  освіти» 

на 2020 рік. 
   Доповідач: Черненко Юлія Іванівна — заступник начальника управління освіти, молоді 

   та спорту 
37. Про затвердження орієнтованого плану заходів з реалізації “Програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді  Лиманської об'єднаної територіальної 

громади  на 2017-2020 роки” у 2020 році 
   Доповідач: Черненко Юлія Іванівна — заступник начальника управління освіти, молоді 

   та спорту 
38. Про затвердження звіту про оцінку нерухомого майна комунальної власності 

Лиманської об’єднаної територіальної громади  
   Доповідач:Чалий Ю.М.-головний лікар комунального некомерційного     

   підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської  

   ради  
39. Про внесення змін та доповнень до « Програми розвитку місцевого самоврядування 

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

міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2712  
   Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний    

   бухгалтер виконавчого комітету 
40. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 
   Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний    

   бухгалтер виконавчого комітету 
41. Про затвердження комплексної Програми утримання закладів первинного  та 

вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-2022 роки 
   Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний    

   бухгалтер виконавчого комітету 
42. Про надання  дозволу  на  списання  матеріальних цінностей    

   Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний    

   бухгалтер виконавчого комітету 



 

43. Про передачу з балансу виконавчого комітету Лиманської міської ради матеріальних 

цінностей     
   Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний    

   бухгалтер виконавчого комітету 
44. Про упорядкування умов оплати праці міського голови, секретаря міської ради, 

першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого 

справами та старост 
   Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний    

   бухгалтер виконавчого комітету 
45. 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: Короткова К.Б.- начальник відділу організаційної роботи та     

   внутрішньої політики  
46. Про затвердження «Програми забезпечення успішного гасіння пожеж та проведення 

пожежно-рятувальних робіт на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік» 
   Доповідач: Орловський Олексій Олегович -  заступник начальника Державного 21   

   пожежно - рятувального загону Головного управління державної служби України з   

   надзвичайних ситуацій у Донецькій області підполковник служби цивільного захисту 
47. Про внесення змін до структури та чисельності Лиманської міської ради та її 

виконавчих органів і затвердження в новій редакції 
   Доповідач: Коровченко О.В.- начальник відділу з питань кадрової роботи  

48. 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 

49. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 
   Доповідач: Авдєєнко Н.П. - начальник відділу  економічного розвитку і торгівлі 

50. Про бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 
   Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління 

51. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2742 «Про бюджет 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».  
   Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління 

52. Про затвердження розпоряджень  міського голови  
   Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління 

53. Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
   Доповідач:Олефіренко В.Л.- директор КНП  “Лиманська ЦРЛ ” 

54. Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
   Доповідач:Олефіренко В.Л.- директор КНП  “Лиманська ЦРЛ ” 

55. Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
   Доповідач:Олефіренко В.Л.- директор КНП  “Лиманська ЦРЛ ” 



 

56. Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
   Доповідач:Олефіренко В.Л.- директор КНП  “Лиманська ЦРЛ ” 
 

1. СЛУХАЛИ: Про план роботи міської ради на І півріччя 2020 року  
   Доповідач:Каракуц Т.Ю.- секретар міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4469 додається  

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми по проведенню технічної інвентаризації 

об’єктів комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік 
   Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4470  додається  

3. СЛУХАЛИ:Про затвердження Програми відшкодування витрат на прибирання, 

санітарне очищення та утримання об’єктів благоустрою на 2020 -2022 роки 
   Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4471 додається  

4. СЛУХАЛИ: 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 О.М. - заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4472 додається  

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми реформування, розвитку житлово- 

комунального господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2020 рік 
   Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4473 додається  

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для 

продажу об’єктів малої приватизації та складу комісії 
   Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4474 додається  

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми видалення аварійних, сухостійних та 

фаутних дерев і кущів, видалення порослі на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2024 роки 
   Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4475 додається  

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про Лиманський центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю та затвердження в новій редакції   
   Доповідач: Сироватська І.Л.- директор Лиманського центру  комплексної реабілітації  

   для дітей з інвалідністю 



 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4476 додається  

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження  положення про архівний відділ виконавчого комітету 

Лиманської міської ради у новій редакції 
   Доповідач:  Войтенко І.А.- начальник архівного відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4477 додається  

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми забезпечення мінімального достатнього 

рівня безпеки населення і територій Лиманської об'єднаної територіальної громади 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020 рік  
   Доповідач: Титаренко В.І.- начальник відділу з питань цивільного захисту,    

   мобілізаційної роботи та військового обліку  
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4478 додається  

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

№7/58-2720 
   Доповідач: Голєв С.І. – начальник служби у справах дітей 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4479 додається  

12. СЛУХАЛИ: Про створення служби «Соціальне таксі» та затвердження Порядку 

надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на візках на 

території Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 

   Доповідач: Мальченко Г.В.-  начальник управління соціального захисту 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4480 додається  

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Служба «Соціальне таксі» на території 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 
   Доповідач: Мальченко Г.В.-  начальник управління соціального захисту 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4481 додається  

14. СЛУХАЛИ:Про затвердження Програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту 

внутрішньо переміщених осіб на території Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік 
   Доповідач: Мальченко Г.В.-  начальник управління соціального захисту 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4482 додається  

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Комплексної програми щодо медичної, соціальної 

підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів 

Другої Світової війни та прирівняних до них осіб, воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів 

праці, осіб з інвалідністю, які зареєстровані на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік 
   Доповідач: Мальченко Г.В.-  начальник управління соціального захисту 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4483 додається  

16. СЛУХАЛИ:Про затвердження Комплексної програми щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 



 

(перепідготовки) осіб, які брали участь в антитерористичній операції та здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, які 

зареєстровані території Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 
   Доповідач: Мальченко Г.В.-  начальник управління соціального захисту 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4484 додається  

17. СЛУХАЛИ:Про затвердження Комплексної соціальної програми «Молодь і сім’я 

Лиманщини 2020 року».  
   Доповідач: Мальченко Г.В.-  начальник управління соціального захисту 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4485 додається  

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми охорони та збереження культурної 

спадщини на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2021 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2718 та 

затвердження в новій редакції 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму  

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
   ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4486 додається   

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми відзначення державних та професійних 

свят, ювілейних дат, проведення фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, 

видовищних, культурних масових заходів відділу культури і туризму Лиманської 

міської ради на 2017 - 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 

№ 7/22-967 та затвердження в новій редакції 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4487 додається  

20. СЛУХАЛИ: Про збільшення штатної чисельності працівників централізованої 

бухгалтерії відділу культури і туризму Лиманської міської ради. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму  

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
   ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4488 додається   

21. СЛУХАЛИ: Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) 

“Центр культури та дозвілля ім. Горького міста Красний Лиман” у комунальну 

організацію (установу, заклад) “Центр культури і дозвілля міста Лиман” та 

затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу)“Центру культури і 

дозвілля міста Лиман” у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4489 додається  

22. СЛУХАЛИ: Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) 

“Міський будинок культури 40 років Жовтня міста Красний Лиман” у комунальну 

організацію (установу, заклад) “Міський будинок культури “Зеленоклинський” та 

затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) “Міський будинок 

культури “Зеленоклинський” у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму  



 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
   ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4490 додається   

23. СЛУХАЛИ: Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) 

“Сільський будинок культури села Крива Лука Краснолиманського району Донецької 

області” у комунальну організацію (установу, заклад) “Сільський будинок культури 

села Крива Лука” та затвердження Статуту комунальної організації (установи, 

закладу) “Сільський будинок культури села Крива Лука” у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4491 додається  

24. СЛУХАЛИ: Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) 

“Центр культури та дозвілля селища Ставки міста Красний Лиман” у комунальну 

організацію (установу, заклад) “Центр культури і дозвілля селища Ставки” та 

затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) “Центру культури і 

дозвілля селища Ставки” у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4492 додається  

25. СЛУХАЛИ: Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) 

“Міський будинок культури селища Ярова Краснолиманського району Донецької 

області” у комунальну організацію (установу, заклад) “Міський будинок культури смт 

Ярова” та затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) 

“Міський будинок культури смт Ярова” у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4493 додається  

26. СЛУХАЛИ: Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) 

“Міський будинок культури смт Кіровськ Краснолиманського району Донецької 

області” у комунальну організацію (установу, заклад) “Міський будинок культури смт 

Зарічне” та затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) 

“Міський будинок культури смт Зарічне у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4494 додається  

27. СЛУХАЛИ: Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) 

“Сільський будинок культури селища Нове Краснолиманського району Донецької 

області” у комунальну організацію (установу, заклад) “Сільський будинок культури 

селища Нове” та затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) 

“Сільський будинок культури селища Нове” у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —   4495 додається  

28. СЛУХАЛИ: Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) 

“Центр культури і дозвілля с. Рубці Краснолиманського району Донецької області” у 

комунальну організацію (установу, заклад) “Центр культури і дозвілля села Рубці” та 



 

затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) “Центру культури і 

дозвілля села Рубці” у новій редакції 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4496 додається  

29. СЛУХАЛИ: Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) 

“Сільський клуб с. Лозове Краснолиманського району Донецької області” у 

комунальну організацію (установу, заклад) “Сільський клуб села Лозове” та 

затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) “Сільський клуб 

села Лозове” у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4497 додається  

30. СЛУХАЛИ: Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) 

“Коровоярський сільський клуб Краснолиманського району Донецької області” у 

комунальну організацію (установу, заклад) “Сільський клуб села Коровій Яр” та 

затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) “Сільський клуб 

села Коровій Яр” у новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4498 додається  

31. СЛУХАЛИ: Про перейменування комунальної організації (установи, закладу) 

«Будинок народних традицій села Торське Краснолиманського району Донецької 

області» у комунальну організацію (установу, заклад) «Будинок народних звичаїв села 

Торське» та затвердження Статуту комунальної організації (установи, закладу) 

«Будинок народних звичаїв села Торське» у новій редакції.  
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4499 додається  

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку закладів культури місцевого рівня 

Лиманської об'єднаної територіальної громади в новій редакції. 
   Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму   

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4500 додається  

33. СЛУХАЛИ: Про організацію безкоштовного харчування дітей в закладах освіти та 

затвердження Порядку організації  харчування дітей, батьки яких є учасниками 

бойових дій на території проведення АТО/ООС, загинули під час участі в АТО/ООС 

або призвані на військову службу під час мобілізації на 2020 р. 
   Доповідач: Черненко Юлія Іванівна — заступник начальника управління освіти, молоді 

   та спорту 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4501 додається  

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Дитяче харчування» на 2020 рік. 
   Доповідач: Черненко Юлія Іванівна — заступник начальника управління освіти, молоді 

   та спорту 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 



 

ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4502 додається  
35. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Організація перевезення педагогічних 

працівників закладів  загальної середньої освіти на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади (компенсаційні виплати за пільговий  проїзд) на 2020 рік» та 

затвердження Порядку забезпечення пільгового проїзду педагогічних працівників  

закладів загальної середньої освіти на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади до місця роботи та у зворотному напрямку на 2020р. 
   Доповідач: Черненко Юлія Іванівна — заступник начальника управління освіти, молоді 

   та спорту 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4503 додається  

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Безпечне перевезення дітей – шлях до 

якісної  освіти» на 2020 рік. 
   Доповідач: Черненко Юлія Іванівна — заступник начальника управління освіти, молоді 

   та спорту 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4504 додається  

37. СЛУХАЛИ: Про затвердження орієнтованого плану заходів з реалізації “Програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді  Лиманської об'єднаної 

територіальної громади  на 2017-2020 роки” у 2020 році 
   Доповідач: Черненко Юлія Іванівна — заступник начальника управління освіти, молоді 

   та спорту 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4505 додається  

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про оцінку нерухомого майна комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади  
   Доповідач:Чалий Ю.М.-головний лікар комунального некомерційного     

   підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської  

   ради  
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4506 додається  

39. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до «Програми розвитку місцевого 

самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2712  
   Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний    

   бухгалтер виконавчого комітету 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4507  додається  

40. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 
   Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний    

   бухгалтер виконавчого комітету 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4508 додається  

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження комплексної Програми утримання закладів 

первинного  та вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-2022 роки 



 

   Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний    

   бухгалтер виконавчого комітету 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4509 додається  

42. СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу  на  списання  матеріальних цінностей    
   Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний    

   бухгалтер виконавчого комітету 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4510  додається  

43. СЛУХАЛИ: Про передачу з балансу виконавчого комітету Лиманської міської ради 

матеріальних цінностей     
   Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний    

   бухгалтер виконавчого комітету 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4511 додається  

44. СЛУХАЛИ: Про упорядкування умов оплати праці міського голови, секретаря 

міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, 

керуючого справами та старост 
   Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний    

   бухгалтер виконавчого комітету 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4512 додається  

З метою запобігання конфлікту інтересів міський голова Цимідан П.Ф., 

секретар міської ради Каракуц Т.Ю., депутат міської ради Авдєєнко 

Н.П. не брали участі у голосуванні.   
45. 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: Короткова К.Б.- начальник відділу організаційної роботи та     

   внутрішньої політики  
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4513 додається  

46. СЛУХАЛИ:Про затвердження «Програми забезпечення успішного гасіння пожеж та 

проведення пожежно-рятувальних робіт на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» 
   Доповідач: Орловський Олексій Олегович -  заступник начальника Державного 21   

   пожежно - рятувального загону Головного управління державної служби України з   

   надзвичайних ситуацій у Донецькій області підполковник служби цивільного захисту 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4514 додається  

47. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до структури та чисельності Лиманської міської ради 

та її виконавчих органів і затвердження в новій редакції 
   Доповідач: Коровченко О.В.- начальник відділу з питань кадрової роботи 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
   ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4515 додається 



 

   З метою запобігання конфлікту інтересів депутат міської ради Авдєєнко Н.П. 

   не  брала участі у голосуванні.   
48. 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 № 7/73 — 4516 додається  

49. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 
   Доповідач: Авдєєнко Н.П. - начальник відділу  економічного розвитку і торгівлі 
    Довела до відома депутатів, що на засіданні виконавчого комітету міської ради  

   18.12.2019 р. старостами об'єднаної територіальної громади було внесено пропозицію 

   щодо застосування паритетності при розподілі вільних залишків та перевиконанні  

   бюджету у 2020 році  
    Запропонувала врахувати таке зауваження відділам та управлінням міської ради та 

   її виконавчого комітету в роботі. 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4517 додається  

50. СЛУХАЛИ:Про бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 
   Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4518 додається  

51. СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2742 

«Про бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».  
   Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4519 додається  

52. СЛУХАЛИ:Про затвердження розпоряджень  міського голови  
   Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4520 додається  

53. СЛУХАЛИ:Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
   Доповідач:Олефіренко В.Л.- директор КНП  “Лиманська ЦРЛ ” 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4521 додається  

54. СЛУХАЛИ:Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
   Доповідач:Олефіренко В.Л.- директор КНП  “Лиманська ЦРЛ ” 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 — 4522 додається  

55. СЛУХАЛИ:Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
   Доповідач:Олефіренко В.Л.- директор КНП  “Лиманська ЦРЛ ” 



 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4523 додається  

56. СЛУХАЛИ:Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної громади 
   Доповідач:Олефіренко В.Л.- директор КНП  “Лиманська ЦРЛ ” 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/73 —  4524 додається  

 

 

ВИСТУПИЛИ: Цимідан П.Ф.- міський голова, зауважив депутатам, що 73 чергова 

сесія міської ради не закрита, наступне пленарне засідання 73 чергової сесії міської 

ради відбудеться 24 грудня 2019 року о 10.00 
 

 

Міський голова                    П.Ф.Цимідан 
 

(відео пленарного засідання розміщено на офіційному сайті міської ради) 


