
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   № 8 

позачергового засідання виконавчого комітету міської ради 

 

 

01.06.2021              Почато засідання о 09.30 

м. Лиман              Закінчено засідання о 09.40 

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ: 
 

Ляшко Н.В. - Секретар міської ради, головуюча на засіданні 

Афонін Ю. А. - Заступник міського голови 

Авдєєнко Н.П. - Заступник міського голови 

Богуславський О.М - Староста Ярівського старостинського  округу 

Костенко К.І. - Староста Рубцівського старостинського  округу 

Князєв В.І. - Староста Коровоярського старостинського  округу 

Меделяєва Н.В. - Староста  Новоселівського старостинського  округу 

Мікулін О.І. - Староста Зарічненського старостинського  округу 

Панов О. Б. - Староста Рідкодубівського старостинського  округу 

Рибалко Ю.В. - Староста Ямпільського старостинського округу 

Риков А.Б. - Староста Тернівського старостинського округу 

Сабініна І.М. - Староста Дробишевського старостинського  округу 

Сиротенко О.М. - Староста Шандриголівського старостинського  округу 

Сироватська І.Л. - Заступник міського голови 

Чикало О.В. - Староста Яцьківського старостинського  округу 

Угнівенко  І.М.  Начальник відділу поліції № 3 Краматорського 

Районного Управління Поліції  Головного Управління 

Національної Поліції в Донецькій області, підполковник 

В РОБОТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ: 

Журавльов О.В., Борисенко Д.В., Дикий В.М., Погорелов О.В., Приходько О.Б., 

Філоненко Л.В. 

 

ПРИСУТНІ: 
Донцова О.В. 

Порядок денний: 

 
№ 

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 попередній розгляд та схвалення проєкту рішення міської ради “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 Ганна Сергіївна — начальник відділу економічного 

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

міської ради 
4 Про організацію у 2021 році оздоровлення дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, 

відшкодування вартості якого здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету  

Доповідач: Яцюк Олена Олексіївна — заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

 

1. 

СЛУХАЛИ: У складі виконавчого комітету міської ради - 23 члени виконавчого 

комітету, в роботі засідання згідно реєстрації приймають участь 16 членів, відсутні 

7 членів виконавчого комітету з різних обставин. Засідання виконавчого комітету 

міської ради є  правомочним.  

Шановні члени виконавчого комітету, нам необхідно затвердити порядок денний 

засідання. Чи є у присутніх зміни або доповнення до проекту порядку денного? Якщо 

зміни і доповнення відсутні, прошу голосувати. 

Ляшко Н.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За — 16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято порядок денний в цілому та за основу роботи. 

 

2. 
СЛУХАЛИ: 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»» 

Манцева Н.І. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 222 ( додається) 

 

 



3.  

СЛУХАЛИ: Про попередній розгляд та схвалення проєкту рішення міської ради 

“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”  

Андрєєва Г.С. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За —16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 223 (додається) 

 

4. 

СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-75 «Про бюджет Лиманської міської 

територіальної громади на 2021 рік» 

Пилипенко Т.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За —16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 224 (додається) 

 

5. 

СЛУХАЛИ: Про організацію у 2021 році оздоровлення дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, 

відшкодування вартості якого здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету  

Яцюк О.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За —16 

Проти - 0  
Утрималось - 0  
Не голосувало - 0 
ВИРІШИЛИ: прийнято рішення № 225 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Шановні члени виконавчого комітету! Всі питання включені до порядку 
денного засідання розглянуті. Які будуть зауваження по проведенню засідання? Чи є 

пропозиції для заслуховування? Якщо зауваження та пропозиції відсутні, на цьому 

засідання виконавчого комітету міської ради завершено. 

Ляшко Н.В. 

 

 

 

Секретар міської ради,  
головуюча на засіданні            Н.В.Ляшко 



 

 

    


