
 

ПРОТОКОЛ №78 

LXXVІІ  позачергової сесії  Лиманської  

міської ради VІІ скликання 

27.03.2020 року 

                    м. Лиман 
                    початок — 15.05 
                    закінчення —15.20  
 Всього обрано депутатів міської ради — 34 
 Зареєструвались: 21 депутат (список присутніх додається) 
 
 
 Головував на пленарному засіданні міський голова Цимідан П.Ф. 
 

 Лічильна комісія у складі - 3 чоловік 
 Персональний склад лічильної комісії — Саржевська В О., Дятлова Л.А., Ткачук Л.І. 
 
 
 СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Ткачук Л.І. про обрання секретаріату сесії на період 

 даного пленарного засідання. 
  Запропонувала обрати до складу секретаріату депутатів: Коломацького А.П., Любченко 

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

Любченко А.П., Ковальову О.М. 
 

Секретаріат сесії у складі — 3 чоловіка 
 Персональний склад секретаріату сесії —  Коломацький А.П., Любченко А.П., Ковальова 

О.М. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про внесення змін до Регламенту Лиманської міської  ради VII скликання, затвердженого 

рішенням міської ради від 27.11.2015 № 7/1-12 та затвердження в новій  редакції  
 Доповідач: Шуляченко І.О. - начальник юридичного відділу 

2.  Про внесення змін до Програми реформування, розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4473 
 Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 

3.  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4509 "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 



 

4.  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 року № 7/73-4517 "Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

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

5.  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73 — 4518 "Про бюджет 

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

 

 

 1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту Лиманської міської  ради VII скликання, 

 затвердженого рішенням міської ради від 27.11.2015 № 7/1-12 та затвердження в новій  

 редакції  
Доповідач: Шуляченко І.О. - начальник юридичного відділу 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 22  
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував -0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/77 — 5366 додається 

 

 2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми реформування, розвитку житлово-

 комунального господарства та благоустрою території Лиманської об'єднаної територіальної 

 громади на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4473 
Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 
 ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за - 22 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/77 —  5367 додається 
 

 3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4509 "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) 

за - 22 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/77 — 5368 додається 
 

 4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 року № 7/73-4517 

 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

 територіальної громади на 2020 рік" 



 

Доповідач: Доповідач: Авдєєнко Н. П. - начальник відділу  економічного розвитку і 

торгівлі 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за - 21 
проти - 1 
утримались - 0 
не голосував - 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/77 —  5369 додається 
 

 5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73 — 4518 

 "Про бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік". 
Доповідач: Пилипенко Т. В. - начальник фінансового управління 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за - 21 
проти - 0 
утримались - 1 
не голосував - 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/77 —  5370 додається 
 

 

 

 Міський голова                 П.Ф. Цимідан 
 

(відео пленарного засідання розміщено на офіційному сайті міської ради) 


