
 

ПРОТОКОЛ № 3 

2 позачергової сесії  Лиманської міської ради 8 скликання  

18.12.2020 року 

м. Лиман               початок — 10.00 
                 закінчення —10.40  
                 Всього обрано 33 депутати 
                 Присутні 27 депутатів  
                 (Список реєстрації депутатів 

додається) 
 

 Головувала на пленарному засіданні секретар міської ради Ляшко Н.В. 
ВИСТУПИЛИ: Ляшко Н.В. - секретар міської ради. 
 Довела до відома присутніх, що засідання 2 позачергової сесії міської ради 

проводиться у режимі відеоконференції, в зв’язку з чим, відповідно до ч.5 ст. 37 

Регламенту міської ради 7 скликання відділу організаційної роботи та внутрішньої 

політики доручається виконувати функції лічильної комісії. 
 Запропонувала 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 27 депутатів (список присутніх 

додається). 
 
ВИСТУПИЛИ: Ляшко Н.В. - секретар міської ради 
 Запропонувала 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 їй 

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

за — 27 
проти - 0 
утримались — 0 
не голосував - 0 
ВИРІШИЛИ: на період даного пленарного засідання доручити секретареві міської 

ради Ляшко Н.В.  виконувати функції секретаріату сесії. 
 
ВИСТУПИЛИ: Ляшко Н.В. - секретар міської ради 
Запропонувала затвердити порядок денний. 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

за — 27 
проти - 0 
утримались — 0 
не голосував - 0 
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний 



 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про затвердження Регламенту Лиманської міської ради 8 скликання  

 Доповідач: Ляшко Н.В.- секретар міської ради 
2. Про внесення змін до Програми відшкодування витрат на прибирання, 

 санітарне очищення та утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки, 

 затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4471 
Доповідач: Сироватська І.Л.-заступник міського голови  

3. Про прийняття та передачу малоцінних необоротних матеріальних активів 
 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: Андрєєва Г.С. - начальник відділу економічного розвитку і 

 торгівлі виконавчого комітету міської ради 
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 затвердження Регламенту Лиманської міської ради 8 скликання  
 Доповідач: Ляшко Н.В.- секретар міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

 за — 27 
 проти - 0 
 утримались - 0 
 не голосував - 0 
 ВИРІШИЛИ: рішення № 8/2— 28 додається  
 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми відшкодування витрат на 

прибирання, санітарне очищення та утримання об’єктів благоустрою на 2020-

2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4471 
Доповідач: Сироватська І.Л.-заступник міського голови 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

 за — 26 
 проти - 0 
 утримались - 0 
 не голосував - 1 
 ВИРІШИЛИ: рішення № 8/2— 29 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про прийняття та передачу малоцінних необоротних матеріальних 

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

бухгалтер виконавчого комітету 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

 за — 26 



 

 проти - 0 
 утримались - 0 
 не голосував - 1 
 ВИРІШИЛИ: рішення № 8/2 — 30 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: Андрєєва Г.С. - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

 за — 26 
 проти - 0 
 утримались - 0 
 не голосував - 1 
 ВИРІШИЛИ: рішення № 8/2— 31 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 — 26 
 проти - 0 
 утримались - 0 
 не голосував - 1 
 ВИРІШИЛИ: рішення № 8/2— 32 додається  
 

 

 

   (відео пленарного засідання розміщено на офіційному сайті міської ради) 
 
 


