
                                                                                                                                       
  

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

17.07.2019                                                                                                   № 322 

                                                                 м. Лиман 

 

Про схвалення проекту рішення  
міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 20.12.2018 
 № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської 
об`єднаної територіальної громади на 2019 рік» 
 
  

Розглянувши проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 20.12.2018  № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської об`єднаної 
територіальної громади на 2019 рік», відповідно до Бюджетного кодексу України, 
керуючись ст.28,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  
виконавчий комітет міської ради 
 
            ВИРІШИВ: 

 
1.Схвалити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської 

ради від  20.12.2018  № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської об`єднаної територіальної 
громади на 2019 рік» (додається). 

2. Фінансовому управлінню Лиманської міської ради (Пилипенко) подати на 
розгляд та затвердження сесії міської ради проект рішення «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 20.12.2018  № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської 
об`єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 
міської ради (Цимідан). 
 
 
 
 
 
 
Міський  голова                                                                               П.Ф.Цимідан 

 
 



               

 

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

___________                                                                                              №_______ 

                                                                   м. Лиман 
 
Про внесення змін до рішення  

міської ради від 20.12.2018  

№ 7/58-2742 «Про бюджет  

Лиманської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік» 

 Керуючись Бюджетним кодексом України,  пунктом 23 частини другої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада   

 ВИРІШИЛА: 

 

Внести наступні зміни до рішення міської ради від 20.12.2018  № 7/58-2742 

«Про бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» (із 

змінами,  внесеними рішенням міської ради від 30.01.2019 №7/60-2813, 21.02.2019 

№7/61-2845, 21.03.2019 №7/62-3014, 18.04.2019 №7/63-3226, 16.05.2019 №7/64-3399, 

21.06.2019 №7/65-3534):    

 

 1. У пункті 1 цифри  «606 692 166»,   «578 955 154»,  «654 871 511»,   

«521 373 783»,   «133 497 728», «57 581 371», «105 760 716» замінити відповідно 

цифрами  «609 083 273»,   «581 346 261»,   «687 262 618»,   «520 136 445»,   

«137 126 173», «61 209 816», «109 389 161». 

 2. У пункті 4 цифри  «170 105 003» замінити відповідно цифрами          

«178 850 891». 

 3. Додатки  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  викласти в новій редакції (додаються). 

 

Міський голова                                         П.Ф.Цимідан 



Додаток №7

до рішення міської ради

"Про  бюджет Лиманської  об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік"

грн.

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВКМБ  

/

ТКВКБМ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ  /

ТКВКБМС

Назва об’єктів Обсяг фінансування 

0200000 Виконавчий комітет Лиманської  міської ради 

(головний розпорядник)

3 461 973

0210000 Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

(відповідальний виконавець)

3 461 973

0217361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр, розташований за 

адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а, м. Лиман, Донецької області

340 588

0217361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень КЗ 

“Лиманський ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна”

1 074 843

0217361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний будинок малосімейного типу 

по вул.І.Лейко,2 в м. Лиман, Донецької області 

2 046 542

0600000 Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради  (головний розпорядник)

6 020 963

0610000 Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради (відповідальний виконавець)

6 020 963

0617361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Капітальний ремонт з заходами термомодернізації будівлі закладу освіти 

"Дробишевська загальоосвітня школа І-ІІІ ступенів” Лиманської міської ради 

Донецької області

6 020 963

0900000 Служба у справах дітей Лиманської міської ради 

(головний розпорядник)

0

0910000 Служба у справах дітей  Лиманської міської ради 

(відповідальний виконавець)

0

0917361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Капітальний ремонт будівлі 2-х поверхової, центра соціально-психологічної 

реабілітації дітей м. Лиман Донецької області, розташованої за адресою: вул. 

Свободи, 104, м. Лиман Донецької області

0

Всього 9 482 936

Начальник фінансового управління Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц

Перелік об'єктів , фінансування  яких у 2019  році буде здійснюватись за рахунок коштів  бюджету розвитку по КПКВКМБ 7361 

"Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"

Перелік об'єктів , фінансування  яких у 2019  році буде здійснюватись за рахунок коштів  бюджету розвитку по КПКВКМБ 7361 "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку" розроблено фінансовим управлінням міської ради


