
 
 
 

ПРОТОКОЛ №89 

LXXXVІІ позачергової сесії  Лиманської  

міської ради VІІ скликання 03.11.2020 року 

 

                    м. Лиман 
                    початок — 10.00 
                    закінчення —10.30  
  
 Головував на пленарному засіданні міський голова Цимідан П.Ф. 
 

  ВИСТУПИЛИ:  Цимідан П.Ф. - міський голова, довів до відома присутніх, що  

 засідання 87 позачергової сесії міської ради проводиться у режимі відеоконференції, в 

 зв’язку з  чим, відповідно до ч.5 ст. 37 Регламенту міської ради відділу організаційної 

 роботи та внутрішньої політики доручається виконувати функції лічильної комісії. 
  Запропонував провести реєстрацію депутатів, які беруть участь у пленарному засіданні. 
 
 ВИСТУПИЛИ: Короткова К.Б. - начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої 

 політики.  
  Доповіла, що всього обрано депутатів міської ради — 33 особи. 
 Зареєструвались в режимі відеоконференції 20 депутатів (список присутніх додається). 
 
 ВИСТУПИЛИ:  Цимідан П.Ф. - міський голова 
  Запропонував депутатам, в зв’язку тим, що засідання проводиться у режимі 

 відеоконференції, та не утворенням секретаріату сесії, відповідно до ч.4 ст. 38 Регламенту 

 міської ради на період даного пленарного засідання доручити секретареві міської ради 

 Каракуц Т.Ю. виконувати функції секретаріату сесії. 
 ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 21 
проти - 0 
утримались — 0 
не голосував - 0 

 ВИРІШИЛИ: на період даного пленарного засідання доручити секретареві міської ради 

 Каракуц Т.Ю. виконувати функції секретаріату сесії. 
 
 ВИСТУПИЛИ: Цимідан П.Ф. - міський голова  

  Запропонувала затвердити порядок денний. 
 ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 21 
проти - 0 
утримались — 0 
не голосував - 0 

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний 
  



 
 
 

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. 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: Ребрей К. Є. — заступник начальника відділу обліку та звітності, головний 

бухгалтер виконавчого комітету  
2. 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  

3. 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 

4. 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 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: Ребрей К.Є. — заступник начальника відділу обліку та звітності, головний 

бухгалтер виконавчого комітету  
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 21 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував —0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/87 — 6218 додається  
 

2. 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) 

за — 21 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував —0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/87 — 6219 додається   



 
 
 

3. 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: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 20 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував —1 (Шилов С.Г.) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/87 — 6220 додається  
З метою запобігання конфлікту інтересів депутат міської ради Шилов С.Г. 

не брав  участі у голосуванні 
 

4. 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 - 0 
не голосував —0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 7/87 — 6221 додається  

 
 
Міський голова                  П.Ф. Цимідан 
 
 


