ЛИМАІІСЬКА МІСЬКА РАДА

З

ПРОТОКОЛ
тасідання постійної комісії
питань освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури
та спорту,
справах молоді та соціального захисту населення

м. Лиман

М 56

28.05.2019

Взяли участь в засіданні: Демидова В.В..
.Афопін Ю.А..Мартинснко А.І..
Відсутні: Назаренко А.Г.. Задорожця Н.О.
Комісія: правомочна.
Взяли участь у засіданні: Короткова К.В. начальник відділу
організаційної
роботи та внутрішньої політики
Роменська
П.В.- начальник відділу культури
,
та туризму./[смидовц В.В.- головний лікар КЛІ [З
"Лиманська цент радьпы
районна лікарня". Діденко | І.М. начальник ) пров.-ління освіти.
молоді паспорту
*

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
].

Про план роботи міської ради на [І півріччя 20І9
року
Доповідач: Короткова К, Б, -начальник відділу
організаційної роботи та внутрішньої
політики

24

Про створення комунального некомерційного
підприємства «Лиманська
центральна районна лікарня” та затвердження Статуту
некомерційного підприємства «Лиманська центральна районна комунального
лікарня”

Доповідач: Демидова
лікарня"

3.

ВВ:

головний лікар КЛПЗ "Лиманська
центральна районна

Про внесення змін до рішення міської ради від 21022010 М»
7/6]>2832
ставки туристичного збору на території Лиманської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "
“[ іро встановлення

4.

5.

].

Доповідач: Роменська Н.Ві- ішчадьпнк'відділу
культури та т)
][ро встановлення ставки туристичного збору на ризи)
території Лиманської
об'єднаноїтсриторіалытої громади на 2020 рік
Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу
культури та туризму
Про внесення змін до рішення Лиманської міської
ради від 21.02.2019 р. М.» т7/61-2829
«Про затвердження Порядків та норм витрат на
і
проведення
заходів за рахунок коштів бюджету Лиманської об“єднаної спортивних молодіжних
територіальної громади»
Доповідач: Діденко Н.М. - начальник управління освіти, молоді
та спорту

СЛУХАЛИ:Про план роботи міської ради на П півріччя 2019
року
Короткова К. Б. -|шчп.п.ннк відділ) оріанізпнійної роботи
та внутрішньої
поліінкн

Допові;шч:

ВИРІ "[ИЛИ: підтримати 'заіпропонований до

розпіяд міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

”за"

-

розгляду проект рішення та винести

З. ”проти" - псмаг. "угрнмшшеь"
-пемас.

на

СЛУХАЛИЦ Іро створення комунального

«Лиманська

КОМУНШІЬПОІ'О

лікарня"

центральна

районна

лікарня"

ттскомсрттіі'тного
та

ніднрт мства

Статуту

затвердження

ПСКОМСрПійІІОІ'О 111ЛПРИСМС'І'ВЦ «.”ИМДІІІСЬКЕІ ][СПТРЦЛЬНЦ РЗЙОІПІЦ

Доповідач: Демидова В,В.- головний лікар КЛПЗ "Лиманська центральна районна
лікарня"

ВИРПІІИЛИ: підтримати

розгляд міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

?”

"за"

-

запропонований до розтляду проект рішення та винести

на

3. "проти" - немає. ”утримались" -ттемає.

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення міської ради від 21.02.2019 М:
7/61-2832 “Про встановлення ставки туристичного збору на території
Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ”

Доповідач: Роменська НВ.- начальник відділу культури та туризму

ВИРІПІИЛИ: підтримати

розтлядт міської ради

запропонований до розгляду проект рішення та винести

І'ОЛОСУВАЛИ: "за!" - З. "ттроттт" - ттсхтттт . ") грнмадтттст." ьттехшг
(*ЛУХАЛИЦ [ро встановлення ставктт турттст нттттот о ібору на
Лиматтської об'сднаттоїтсрттторіштьттої громади на 2020 рік

тсртт

тта

торії

Доповідач: Роменська Н.В.- начальник відділу культури та туризму

ВИРІІПИЛИ: тті,=ттрнтутати

розгляд міської ради

ГОЛОСУВАЛИ:

заттрононовттттий до розгляду проект рішення та винести

на

"за" - 3. "проти" - немаг. "утримались" -нсмаг.

СЛУХАЛИЯІро внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 21.02.2019 р.
М 7/61-2829 «Про затвердження Порядків та тторм витрат на проведення спортивних і
молодіжних заходів за рахунок коштів бюджету Лиманської об“єдттаної територіальної
громади»

Доповідач: Діденко Н.М.

ВИРІІІІИЛИ:

-

начальник управління освіти. молоді та спорту

підтримати запропонований до розгляду проект рішснття та винести на
міської
розгляд
ради
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - З. "проги” - ттсхтаґ. "угримштись" -псма('.

Голова комісії

В.В. Демидова

