ПРОТОКОЛ №80
LXXIX позачергової сесії Лиманської
міської ради VІІ скликання
08.05.2020 року
м. Лиман
початок — 13.00
закінчення — 13.40
Головував на пленарному засіданні міський голова Цимідан П.Ф.
Лічильна комісія у складі - 3 осіб знаходиться в студії проведення пленарного
засідання
Персональний склад лічильної комісії — Саржевська В О., Дятлова Л.А., Ткачук Л.І.
ВИСТУПИЛИ: Цимідан П.Ф. - міський голова, довів до відома присутніх, що на підставі
змін внесених до розділу 5 “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, змін внесених до регламенту Лиманської міської ради 7 скликання
пленарне засідання 79 позачергової сесії міської ради проводиться в режимі відеоконференції.
Запропонував лічильній комісії провести реєстрацію депутатів, які беруть участь в
пленарному засіданні.
ВИСТУПИЛИ: Ткачук Л.І. - депутат міської ради, член лічильної комісії
Доповіла, що всього обрано депутатів міської ради — 34 особи.
Зареєструвались в режимі відеоконференції 26 депутатів (список присутніх додається)
ВИСТУПИЛИ: Цимідан П.Ф. - міський голова.
В зв’язку з тим, що пленарне засідання проводиться в режимі відеоконференції та
доступ до студії обмежено, запропонував доручити на період даного пленарного
засідання виконувати обов’язки секретаріату сесії Каракуц Т.Ю. - секретарю міської ради
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)
за — 26
проти - 0
утримались — 0
не голосував — 1 (Зозуля М.І.)
ВИРІШИЛИ: доручити на період даного пленарного засідання виконувати обов’язки
секретаріату сесії Каракуц Т.Ю. - секретарю міської ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. 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:Cердюк І.В.-в.о. начальника відділу ЖКГ

2. 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
3. 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
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
1. 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:Cердюк І.В.-в.о. начальника відділу ЖКГ
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються)
за — 26
проти - 0
утримались - 0
не голосував - 1
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/79 — 5375 додається
2. 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 — 24
проти - 3
утримались - 0
не голосував -0
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/79 — 5376 додається
3. 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: підтримати із запропонованими змінами (результати поіменного
голосування додаються)
за — 23
проти - 0
утримались - 2
не голосував -2
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/79 — 5377 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: Авдєєнко Н. П. - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
ГОЛОСУВАЛИ: підтримати із запропонованими змінами (результати поіменного
голосування додаються)
за — 25
проти - 0
утримались - 1
не голосував - 1
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/79 — 5378 додається
ВИСТУПИЛИ: 1. Колода П.І. - депутат міської ради
Запитав про стан забезпеченості закладів охорони здоров’я засобами індивідуального
захисту, дезінфікуючими засобами, антисептиками та медичним обладнанням, необхідними
для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19
2. Олефіренко В.Л. - директор КНП “Лиманська центральна районна лікарня”
Довів до відома присутніх інформацію щодо стану забезпеченості КНП “Лиманська
центральна районна лікарня” засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами,
антисептиками та медичним обладнанням, необхідними для запобігання поширенню
коронавірусної хвороби COVID-19. Запевнив депутатів, що на даний час лікарня забезпечена
необхідними засобами (інформація додається).
3. Чалий Ю.М. - головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Довів до відома присутніх інформацію щодо стану забезпеченості КНП «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими
засобами, антисептиками та медичним обладнанням, необхідними для запобігання
поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Запевнив депутатів, що на даний час Центр
первинної медико-санітарної допомоги забезпечено необхідними засобами (інформація
додається).
Міський голова

П.Ф.Цимідан

(відео пленарного засідання розміщено на офіційному сайті міської ради)

