
 

ПРОТОКОЛ № 10 

9 позачергової сесії Лиманської міської ради 8 скликання  

01 червня  2021 року 

м. Лиман            початок — 13.00 

              закінчення — 13.15 

              Всього обрано 34 депутати 

              Присутні 23 депутати  

              (Список реєстрації депутатів додається) 

 

 Головувала на пленарному засіданні секретар міської ради Ляшко Н.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ляшко Н.В. - секретар міської ради  

 

Довила до відома присутніх інформацію що, на підставі  рішення міської ради від 

20.05.2021 № 8/8 - 1114 “Про дострокове припинення повноважень 

депутата Лиманської міської ради 8 скликання Шемігон О.Г.”, Шемігон Ольга 

Григорівна виходить із складу лічильної комісії. 

Запропонувала депутатам внести зміни до складу лічильної комісії міської ради та на 

підставі запропонованих кандидатур розглянути проект рішення “Про внесення 

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

комісії Лиманської міської ради 8 скликання та затвердження складу лічильної комісії 

в новій редакції.” 

 

ВИСТУПИЛИ: Мацегора В.С. - депутат міської ради.  

 

Запропонувала ввести до складу лічильної комісії Лиманської міської ради 8 

скликання депутата міської ради Труш І.В. 

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 та 

затвердження складу лічильної комісії в новій редакції 

Доповідач: Ляшко Н.В.- секретар міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/9— 1348 додається 

 

 

ВИСТУПИЛИ: Ляшко Н.В.- секретар міської ради  

 

У зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні з поважних підстав члена  лічильної 

комісії Бородавки І.В., запропонувала, відповідно до п.п.1.1.3. п. 1.1. ч. ст. 6 

Регламенту міської ради, на період даного пленарного засідання обрати до складу 

лічильної комісії одну особу. 
 

СЛУХАЛИ: Пропозицію депутатки Мацегори В.С. про обрання до складу  лічильної 

комісії на період даного пленарного засідання депутата Зозулю М.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: обрати до складу лічильної комісії на період даного пленарного 

засідання депутата Зозулю М.І.  



 

 

Лічильна комісія у складі - 3 депутатів 

Персональний склад лічильної комісії — Вінничук Л.В., Зозуля М.І., Труш І.В. 

 

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

період даного пленарного засідання. 

Запропонувала обрати до складу секретаріату депутатів міської ради: Антоненка О.В., 

Каракуц Т.Ю.., Троян О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: обрати до секретаріату сесії депутатів міської ради Антоненка О.В., 

Каракуц Т.Ю.., Троян О.М. 

 

Секретаріат сесії у складі — 3 депутатів 

Персональний склад секретаріату сесії —Антоненко О.В., Каракуц Т.Ю., Троян О.М. 

 

Затвердити порядок денний  

ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
 

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

бухгалтер виконавчого комітету 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-72 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2021 рік” 

Доповідач: Андрєєва Г.С. - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-75 «Про бюджет 

Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/9— 1349 (додається) 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-72 

“Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2021 рік” 

Доповідач: Андрєєва Г.С. - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/9 — 1350 (додається) 



 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-75 

«Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідач: Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління 

ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: рішення № 8/9 — 1351 (додається) 
 

(відео пленарного засідання розміщено на офіційному сайти міської ради). 

 

 

 


