
 

ПРОТОКОЛ № 2 

2 пленарного засідання 1 сесії  Лиманської міської ради 8 скликання  

08.12.2020 року 

м. Лиман               початок — 10.00 
                 закінчення —10.35  
                 Всього обрано 34 депутати 
                 Присутні 32 депутати  
                 (Список реєстрації депутатів 

додається) 
 

 Головував на пленарному засіданні міський голова Журавльов О.В. 
 

СЛУХАЛИ: Журавльова О.В. - міського голову. 
Довів до відома присутніх інформацію що, на підставі Постанови Лиманської 

міської територіальної виборчої комісії від 02.12.2020 № 83 “Про визнання відмови від 

депутатських мандатів Лиманської міської ради Краматорського району Донецької 

області, обраних на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року” відмовилася від 

депутатського мандату Лиманської міської ради Краматорського району Донецької 

області Сироватська І.Л., яку на 1 пленарному засіданні 1 сесії міської ради було 

включено до складу лічильної комісії. 
Запропонував депутатам внести зміни до складу лічильної комісії міської ради та 

на підставі запропонованих кандидатур розглянути проект рішення “Про внесення 

змін до рішення Лиманської міської ради від 27.11.2020 № 8/1 - 4 “Про утворення 

лічильної комісії Лиманської міської ради 8 скликання”. 
ВИСТУПИЛИ: Куліш А.І. - депутат міської ради.  
Запропонувала ввести до складу лічильної комісії Лиманської міської ради 8 

скликання депутата міської ради Шемігон О.Г. 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2020 № 8/1-4 “Про 

утворення лічильної комісії Лиманської міської ради 8 скликання” 
 Доповідач: Журавльов О.В. – міський голова 

 ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 30 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 3 

 ВИРІШИЛИ: рішення № 8/1 —  24 додається  

 

 Лічильна комісія у складі - 3 чоловік 
 

 Персональний склад лічильної комісії — Вінничук Л.В., Бородавка І.В., Шемігон О.Г. 

 

 СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Вінничук Л.В. про обрання секретаріату сесії на 

період даного пленарного засідання. 
 Запропонувала обрати до складу секретаріату депутатів: Токарчика О.І., Синяка 

С.О., Зозулю М.І. 



 

 
 ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 30 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував — 3 (ЗозуляМ.І., Іванисенко В.А., Гаврилюк А.А.) 

 ВИРІШИЛИ:обрати до секретаріату сесії депутатів міської ради Токарчика О.І., 

Синяка С.О., Зозулю М.І. 
 

Секретаріат сесії у складі — 3 чоловіка 
 Персональний склад секретаріату сесії — Токарчик О.І., Синяк С.О., Зозуля М.І. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 27.11.2020 № 8/1- 4 

“Про утворення лічильної комісії Лиманської міської ради 8 скликання 
Доповідач: Журавльов О.В. – міський голова 

2. Про початок повноважень депутатів Лиманської міської ради 8 скликання 
Доповідач: Журавльов О.В. – міський голова 

3. Про утворення постійних комісій Лиманської міської ради 8 скликання та 

затвердження їх складу 
Доповідач: Журавльов О.В. – міський голова 

4. Про затвердження Положення про постійні комісії Лиманської міської ради 8 

скликання 
Доповідач: Журавльов О.В. – міський голова 

 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Журавльов О.В. - міський голова. 

 Запропонував, у зв’язку із складанням повноважень депутатами міської ради 

Авдєєнко Надією Павлівною, Князєвим Віктором Івановичем, Сироватською Іриною 

Леонідівною включити до порядку денного пленарного засідання інформацію голови 

Лиманської міської територіальної виборчої комісії Краматорського району Донецької 

області Федорченка Андрія Васильовича щодо Постанови Лиманської міської 

територіальної виборчої комісії від 04.12.2020 № 84 “Про реєстрацію депутатів 

Лиманської міської ради Краматорського району Донецької області, обраних на 

місцевих виборах 25 жовтня 2020 року” та проект рішення міської ради “Про початок 

повноважень депутатів Лиманської міської ради 8 скликання”. 
 Також запропонував включити до порядку денного пленарного засідання до розділу 

“Різне” розгляд звернення старост старостинських округів та комунального 

підприємства “Лиманський “Зеленбуд” з питання щодо оптимізації роботи 

комунального підприємства “Лиманський “Зеленбуд” та надати слово заступнику 

міського голови Сироватській Ірині Леонідівні. 
 2. Стороженко В.І. - депутат міської ради, голова робочої групи щодо роботи над 

Положенням про постійні комісії міської ради та Регламентом ради. 
 Довів до відома депутатів інформацію про роботу робочої групи над проектом   

Регламенту ради. 
 Запропонував, відповідно до ч.14 ст.46 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” доопрацювати Регламент Лиманської міської ради 8 

скликання та затвердити його на другій сесії міської ради. 



 

 

 ВИРІШИЛИ:  
 1. Включити до порядку денного 2 пленарного засідання 1 сесії міської ради 

наступні питання: 
 1)  інформацію голови голови Лиманської міської територіальної виборчої комісії 

Краматорського району Донецької області Федорченка Андрія Васильовича щодо 

Постанови Лиманської міської територіальної виборчої комісії від 04.12.2020 № 84 

“Про реєстрацію депутатів Лиманської міської ради Краматорського району Донецької 

області, обраних на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року”; 
 2) до розділу “Різне” розгляд звернення старост старостинських округів та 

комунального підприємства “Лиманський “Зеленбуд” з питання щодо оптимізації 

роботи комунального підприємства “Лиманський “Зеленбуд”. 

 

 2. Винести на розгляд 2 сесії міської ради проект рішення “Про затвердження 

Регламенту Лиманської міської ради 8 скликання”. 

 

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

за — 33 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував — 0  

 

 2. СЛУХАЛИ:  інформацію голови голови Лиманської міської територіальної 

виборчої комісії Краматорського району Донецької області Федорченка Андрія 

Васильовича щодо Постанови Лиманської міської територіальної виборчої комісії від 

04.12.2020 № 84 “Про реєстрацію депутатів Лиманської міської ради Краматорського 

району Донецької області, обраних на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року” 
Доповідач: Федорченко А.В. - голова Лиманської міської територіальної виборчої 

комісії Краматорського району Донецької області. 
Довів до відома присутніх Постанову Лиманської міської територіальної виборчої 

комісії Краматорського району Донецької області від 04.12.2020 № 84 “Про реєстрацію 

депутатів Лиманської міської ради Краматорського району Донецької області, обраних 

на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року” (додається) щодо обрання та реєстрації 

депутатами Лиманської міської ради від Донецької регіональної обласної партійної 

організації політичної партії “Порядок” Зозулю М.І., Іванисенка В.А., Гаврилюка А.А. 
Відповідно до частини 6 статті 283 Виборчого Кодексу України, статті 68 Статуту 

Лиманської об’єднаної територіальної громади для набуття повноважень, після 

оголошення Постанови територіальної виборчої комісії про реєстрацію депутатів, 

депутати склали урочисту Присягу. 
Право складання урочистої Присяги було надано Зозулі М.І. 
Голова Лиманської міської територіальної виборчої комісії Краматорського району 

Донецької області Федорченко А.В. вручив депутатам міської ради Зозулі М.І., 

Іванисенку В.А. та Гаврилюку А.А. посвідчення та нагрудні знаки. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про початок повноважень депутатів Лиманської міської ради 8 

скликання 



 

Доповідач: Журавльов О.В. – міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 33 
проти - 0 
утримались - 0 
не голосував - 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 8/1 — 25 додається  
 

 

4. СЛУХАЛИ: Про утворення постійних комісій Лиманської міської ради 8 

скликання та затвердження їх складу 

Доповідач: Журавльов О.В. – міський голова 

 

ВИСТУПИЛИ: Перебийніс А.Л. - депутат міської ради. 

  Висловив свою позицію щодо незгоди до питання формування складу 

постійних комісій. 
 

ВИСТУПИЛИ: Журавльов О.В. – міський голова 

  Довів до відома присутніх інформацію, що депутатами було написано 10 заяв 

до складу постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики та 13 

заяв до складу постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, 

фізкультури та спорту, справах молоді та соціального захисту населення.  

  Рішенням же ради було визначено у вищезазначених комісіях кількісний 

склад, відповідно 6 та 5 депутатів. До складу інших 4 постійних комісій була 

найменша кількість заяв депутатів, що не давало змоги утворити комісії у складі 

затвердженої попереднім пленарним засіданням кількості депутатів. Тому, на 

підставі ст. 138 Регламенту Лиманської міської ради 7 скликання, який на даний 

час діючий, було запропоновано персональний склад комісій, та за можливості, 

побажання депутатів.  

  Запропонований персональний склад комісій було також розглянуто і на 

засіданні робочої групи із складу депутатів міської ради, затвердженої на 1 

пленарному засіданні 1 сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 26 
проти - 0 
утримались - 7 
не голосував - 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 8/1 — 26 додається  
 

 

 

  5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії Лиманської 

  міської ради 8 скликання 

  Доповідач: Журавльов О.В. – міський голова 

  ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 



 

  за — 31 
  проти - 0 
  утримались - 2 
  не голосував - 0 
  ВИРІШИЛИ: рішення № 8/1 — 27 додається  

 

РІЗНЕ: 
1. Звернення старост старостинських округів та комунального  підприємства 

"Лиманський "Зеленбуд" до міської ради з питання щодо оптимізації роботи 

комунального підприємства “Лиманський “Зеленбуд” (додається) 
 ВИСТУПИЛИ: Сироватська І.Л.  -  заступник міського голови 
  Довела до відома присутніх інформацію щодо необхідності оптимізації 

роботи комунального підприємства “Лиманський “Зеленбуд”.  
  Запропонувала депутатам міської ради на наступній сесії розглянути 

питання щодо створення комунального некомерційного підприємства, яку буде 

фінансуватися з місцевого бюджету на утримання об'єктів благоустрою 

(інформація додається) 

 ВИСТУПИЛИ:  
1. Самойлов В.П. - директор комунального підприємства “Лиманський 

“Зеленбуд” наголосив на важливості даного питання. 
2. Мікулін О.І. - староста Зарічненського старостинського округу 
  Довів до відома депутатів інформацію щодо ситуації, яка склалась на 

території старостинських округів з питання прибирання та благоустрою 

території. Запропонував підтримати звернення. 
  
 
 

   (відео пленарного засідання розміщено на офіційному сайті міської ради) 
 
 


