
 

УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

                                                                                           

      м. Лиман    

21.02.2020        № 119 
 

Про скликання LXXVІ чергової 

сесії міської ради VІІ скликання  

 Керуючись п.8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та ст. 11, 21 Регламенту міської ради: 
1. Скликати LXXVІ чергову сесію міської ради VІІ скликання 19 березня 2020 року 

о 10.00. 

 2. Винести на розгляд сесії наступні питання та затвердити доповідачів: 
 2.1. Про звіт постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики за 

2019 рік 
 Доповідач: Коломацький А.П. - голова постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики 
 2.2. Про звіт постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності за 2019 рік 
 Доповідач: Гавриленко А.М. - голова постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності 
 2.3. Про звіт постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи за 2019 рік 
 Доповідач: Кряжев І.Б. - голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 
 2.4. Про звіт постійної комісії  міської ради з питань підприємницької діяльності та 

сфери послуг, управління промисловістю, транспортом за 2019 рік  
 Доповідач: Ткачук Л.І. - голова постійної комісії  міської ради з питань 

підприємницької діяльності та сфери послуг, управління промисловістю, транспортом 
 2.5. Про звіт постійної комісії  міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, 

культури, фізкультури та спорту, справах молоді та соціального захисту населення за 2019 

рік 
 Доповідач: Демидова В.В. - голова постійної комісії міської ради з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, справах молоді та соціального захисту 

населення 
 2.6. Про звіт постійної комісії міської ради з питань прав людини, депутатської 

діяльності, етики, законності, свободи слова та інформації за 2019 рік 



 Доповідач: Коровченко С.О. - голова постійної комісії міської ради з питань прав 

людини, депутатської діяльності, етики, законності, свободи слова та інформації  
 2.7. Про затвердження звіту виконавчих органів Лиманської міської ради 
 Доповідач: Малий Р.О. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 
 2.8. 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 виконавчого комітету міської ради 
 2.9. 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 міської ради 

2.10. Земельні питання: 
 Доповідач: Красногрудь Н.А. - начальник відділу земельних відносин 

виконавчого комітету міської ради 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова         П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


