
 

УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

                                                                                           

      м. Лиман    

14.04.2020          № 231 
 

Про скликання LXXVІІІ 

позачергової сесії міської ради VІІ  

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 “Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМУ від 16.03.2020 № 215; від 25.03.2020 № 239; від 29.03.2020 № 241; 

від 20.03.2020 “ 242; від 02.04.2020 № 255), керуючись п.8 ч. 4 ст. 42, ч. 4, 10 ст. 46, п.11-1 

р.V  “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” та п.3. ст. 11, ст. 20, п.1 ст 22 Регламенту міської ради: 
1. Скликати LXXVІІІ   позачергову сесію міської ради VІІ скликання 15 квітня 

2020 року о 15.00 та провести її в  режимі відеоконференції. 

 2. Винести на розгляд сесії наступні питання та затвердити доповідачів: 

 2.1. Про внесення змін до Програми реформування, розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2019 № 7/73-4473 
Доповідач: Муравльова О.М. - заступник міського голови 
2.2. 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 
2.3. 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 
2.4. 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 

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою 

Міський голова         П.Ф. Цимідан 

 


