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ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
позачергового засідання виконавчого комітету міської ради

м.Лиман На 09.10.2020
 Початок о 09.00
 зала засідань

Виконавчого 
комітетуЛиманської 
міської ради

 (вул.Незалежності, 46)

Відповідно до п 2.2.57. «Положення про виконавчий комітет Лиманської міської

ради» на засіданні виконкому надається час:

· на  розгляд  питань  порядку  денного  (з  врахуванням  доповіді,  співдоповіді,

запитань, відповідей, виступів з обговорення питання, внесення поправок до проекту

рішення, заключного слова) – не більше 30 хвилин (в разі  необхідності  тривалість

розгляду питання може бути продовжена за рішенням виконкому);

для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин;

для співдоповіді з питань порядку денного – до 5 хвилин;

для оголошення запитань – до 1 хвилини;

для відповіді на запитання – до 2 хвилин;

для виступу з  обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення,

заключного слова – до 3 хвилин.

№ 

з/п
Назва питання

1 Про схвалення проекту рішення міської  ради «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 Наталія Іванівна — начальник відділу обліку та звітності,

головний бухгалтер виконавчого комітету
2 Про схвалення проекту рішення міської ради «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 Олена Миколаївна — заступник міського голови

3 Про  попередній  розгляд  та  схвалення  проекту  рішення  міської  ради  “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  Ганна  Сергіївна  —  спеціаліст  відділу  економічного

розвитку і торгівлі
4 Про схвалення проєкту рішення  міської ради «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 Тетяна Вікторівна — начальник фінансового управління

міської ради




