
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

                                                                                                                      №                

 м. Лиман 

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 2019 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701» 

 

 Розглянувши проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701», керуючись 

ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради 

«Про внесення змін до Програми реформування, розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2018 №7/58-2701» (рішення додається). 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                                    №_________ 

                                                                   м. Лиман 

 

Про внесення змін до Програми 

реформування, розвитку житлово- 

комунального господарства та 

благоустрою території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701 

 

 

 

 

 В зв'язку з уточненням сум по заходам Програми реформування, розвитку 

житлово-комунального господарства та благоустрою території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми реформування, розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.201 №7/58-

2701 (додаються) 

 

2. Затвердити основні заходи Програми в новій редакції (додаються) 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з 

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

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький), з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності (Свирид) та 

заступника міського голови Муравльову О.М. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    П.Ф. Цимідан 

 

 

                                             



                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                       рішенням Лиманської  міської ради  

                                                                       від                          № _____________ 

 

Зміни заходів програми реформування, розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік 

 

 

№п/п КПКВМБ КЕКВ Назва об'єкту 
Сума 

тис.грн 

1 0216020 3210 

Придбання спеціалізованої техніки (бульдозер Б-10 М 

або еквівалент) для КП «Лиманський Зеленбуд», 84404, 

Донецька обл., м.Лиман, вул. Костянтина Гасієва, буд. 8 

А для утримання полігону твердих побутових відходів 

та доріг комунальної власності 

+185,000 

2 0216011 2610 

«Нежитлова будівля – гуртожиток по вул.Крупської,4 

м.Красний Лиман – реконструкція (коригування)» 

(0,2% за послуги банку) 

+24,635 

3 0216011 2610 

«Нежитлова будівля – гуртожиток по вул.Крупської,4 

м.Красний Лиман – реконструкція (коригування)» (за 

авторський нагляд) 

+24,635 

4 0216011 2610 

«Нежитлова будівля – гуртожиток по вул.Крупської,4 

м.Красний Лиман – реконструкція (коригування)» 

(0,1 % за надання послуг з продажу валюти) 

+30,780 

5 0216011 2610 

«Нежитлова будівля – гуртожиток по вул.Крупської,4 

м.Красний Лиман – реконструкція (коригування)» 

(0,18-0,2 % за страхування об’єкту) 

+12,318 

6 0217310 3210 

Коригування ПКД по об’єкту «Нежитлова будівля – 

гуртожиток по вул.Крупської,4 м. Красний Лиман-

реконструкція» 

+110,000 

7 0216030 2610 

Придбання запасних частин для автомобілів, які 

обслуговують об’єкти благоустрою на території 

Лиманської ОТГ 

+49,000 

8 0216030 2610 

Оплата робіт за обслуговування об’єктів 

благоустрою комунальної власності, розташованих 

на території Лиманської ОТГ 

+2822,959 

9 0216030 3210 

Розробка проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

с.Щурове 

+48,185 

10 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади по 

вул.Лугова с.Шандриголове (коригування) 

+747,638 

11 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади по 

провул.Героїв десантників м.Лиман (коригування) 

+467,526 

12 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади по 

вул.Перемоги с.Зарічне (коригування) 

+340,107 



13 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади по 

провул.Торговий м.Лиман (коригування) 

+545,120 

   ВСЬОГО +5407,903 

 

 

Розроблено відділом ЖКГ 

Начальник відділу ЖКГ                                                              К.В.Удовиченко 

 

Секретар міської ради                                                                         Т.Ю.Каракуц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

 м. Лиман 

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 2019 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701» 

 

 

 

 

У З Г О Д Ж Е Н О : 

 

Заступник міського голови 

 

  

О.М.Муравльова 

 

Відділ ЖКГ  К.В.Удовиченко 

 

Юридичний відділ  І.О.Шуляченко 

 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 

  

К.Б.Короткова 

 

Загальний відділ 

 

Керуючий справами 

 

 О.В.Донцова 

 

Р.О.Малий 

 


