
 

ПРОТОКОЛ № 12 

11 позачергової сесії Лиманської міської ради 8 скликання  

22 червня  2021 року 

м. Лиман            початок — 10.00 
              закінчення — 10.15 
              Всього обрано 34 депутати 
              Присутні 23 депутати  
              (Список реєстрації депутатів додається) 

 

  Головував на пленарному засіданні міський голова Журавльов О.В.  
 
ВИСТУПИЛИ: Журавльов О.В. - міський голова 
У зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні з поважних підстав члена лічильної 

комісії Труш І.В., запропонував, відповідно до п.п. 1.1.3. п. 1.1. ч. 1 ст. 6 Регламенту 

міської ради на період даного пленарного засідання обрати до складу лічильної комісії 

одну особу. 
СЛУХАЛИ: Пропозицію депутатки Куліш А.І. 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., Бородавка 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: Печатнікову Н.В., 

Каракуц Т.Ю., Синяка С.О. 
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: обрати до секретаріату сесії депутатів міської ради Печатнікову Н.В., 

Каракуц Т.Ю., Синяка С.О. 
 

Секретаріат сесії у складі — 3 депутатів: 
Персональний склад секретаріату сесії — Печатнікова Н.В., Каракуц Т.Ю., Синяк С.О. 
 
Затвердити порядок денний сесії  
ГОЛОСУВАЛИ: (результати поіменного голосування додаються) 
 

1. Про затвердження Методики розрахунку компенсації за надання послуг, що 

становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським 

пасажирським транспортом загального користування в Лиманській міській 

територіальній громаді 
Доповідач: Переволоцька Н.О.- головний спеціаліст з питань державної допомоги 

суб'єктам господарювання 



 

2. Про затвердження опису механізму компенсації та параметрів для розрахунку й                

перегляду компенсації за надання послуг із перевезення пасажирів міським 

пасажирським транспортом загального користування в Лиманській  міській 

територіальній громаді 
Доповідач: Переволоцька Н.О.- головний спеціаліст з питань державної допомоги 

суб'єктам господарювання 
3. Про затвердження Програми «Фінансування оплати компенсації за надання послуг, 

що становлять загальний економічний інтерес - перевезення пасажирів міським 

пасажирським транспортом загального користування в Лиманській міській 

територіальній громаді на 2021 рік 
Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер 

виконавчого комітету 
4. 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 

5. 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 
 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Методики розрахунку компенсації за надання 

послуг, що становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів 

міським пасажирським транспортом загального користування в Лиманській міській 

територіальній громаді 
Доповідач: Переволоцька Н.О. - головний спеціаліст з питань державної допомоги 

суб'єктам господарювання 
ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 8/11 —1526 (додається) 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження опису механізму компенсації та параметрів для 

розрахунку й  перегляду компенсації за надання послуг із перевезення пасажирів 

міським пасажирським транспортом загального користування в Лиманській  міській 

територіальній громаді 
Доповідач: Переволоцька Н.О. - головний спеціаліст з питань державної допомоги 

суб'єктам господарювання 
ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 8/11 —1527  (додається) 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Фінансування оплати компенсації за 

надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес- перевезення 

пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування в 

Лиманській міській територіальній громаді на 2021 рік 
Доповідач: Манцева Н.І. - начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер 

виконавчого комітету 
ГОЛОСУВАЛИ:  (результати поіменного голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: рішення № 8/11 —1528  (додається) 

4. 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 № 8/11 —1529  (додається) 

5. 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 № 8/11 — 1530 (додається) 

 
 

 
 

(відео пленарного засідання розміщено на офіційному сайти міської ради) 
 
 
 
 


