
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

      16.05.2018                                                                                             №          158         

 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 

2018 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 22.12.2017 №7/40-1760” 

 

 Розглянувши проект рішення міської ради “Про внесення змін  до  

Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 №7/40-1760”, 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 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

22.12.2017 №7/40-1760” (рішення  додається). 

 

 

Міський голова                                                                          П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 



    проект 

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 2018 рік, затвердженої рішенням 
міської ради від 22.12.2017  
№7/40-1760 
 

 

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

житлово-комунального господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік, керуючись п. 44 ч. 1 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 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 № 7/40-1760 

(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 2018 рік 
 

№п/п КПКВМБ КЕКВ Назва об'єкту Сума тис.грн 

1 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної 

громади від перехрестя вул.К.Гасієва №4 до кафе 

«Лісовичок» м.Лиман (в тому числі коригування 

ПКД) 

+514,874 

2 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської ОТГ по 

провул.Петропавлівському м.Лиман (в тому числі 

коригування ПКД) 

+190,688 

3 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської ОТГ по 

вул.Петропавлівській м.Лиман (в тому числі 

коригування ПКД) 

-2235,811 

4 0217461 3210 
Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської ОТГ по провул.Поштовий 

м.Лиман(в тому числі коригування ПКД) 
-469,729 

5 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної 

громади по вул. К. Гасієва від буд. №30 до буд. 

№20 м. Лиман II черга 

+1530,249 

6 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної 

громади  по вул. К. Гасієва від буд. №16 до 

провул. Телеграфний м. Лиман III черга 

+107,524 

7 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної 

громади по вул.Нова с.Нове (в тому числі 

коригування ПКД) 

+296,56548 

   РАЗОМ -65,63952 

Розроблено відділом ЖКГ 
 

 

 

Начальник відділу ЖКГ                                                            К.В.Удовиченко 

Секретар міської ради                                                                Т.Ю.Каракуц 



 

 

 

 

 

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 2018 рік, затвердженої рішенням 
міської ради від 22.12.2017  
№7/40-1760 

УЗГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник міського голови                                  Ю.А.Драч 
 

 

Заступник міського голови  О.М.Муравльова 

Постійна комісія з питань 

планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної та регуляторної 

політики 

 А.П.Коломацький 

Постійна комісія з питань житлово-

комунального господарства та 

комунальної власності 

 В.В.Свирид 

Фінансове управління міської ради  Т.В.Пилипенко 



Юридичний відділ міської ради  І.О.Шуляченко 

Секретар міської ради  Т.Ю. Каракуц 

 



    проект 

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 2018 рік, затвердженої рішенням 
міської ради від 22.12.2017  
№7/40-1760 
 

 

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

житлово-комунального господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік, керуючись п. 44 ч. 1 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 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 № 7/40-1760 

(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 2018 рік 
 

№п/п КПКВМБ КЕКВ Назва об'єкту Сума тис.грн 

1 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної 

громади від перехрестя вул.К.Гасієва №4 до кафе 

«Лісовичок» м.Лиман (в тому числі коригування 

ПКД) 

+514,874 

2 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської ОТГ по 

провул.Петропавлівському м.Лиман (в тому числі 

коригування ПКД) 

+190,688 

3 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської ОТГ по 

вул.Петропавлівській м.Лиман (в тому числі 

коригування ПКД) 

-2235,811 

4 0217461 3210 
Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської ОТГ по провул.Поштовий 

м.Лиман(в тому числі коригування ПКД) 
-469,729 

5 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної 

громади по вул. К. Гасієва від буд. №30 до буд. 

№20 м. Лиман II черга 

+1530,249 

6 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної 

громади  по вул. К. Гасієва від буд. №16 до 

провул. Телеграфний м. Лиман III черга 

+107,524 

7 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної 

громади по вул.Нова с.Нове (в тому числі 

коригування ПКД) 

+296,56548 

   РАЗОМ -65,63952 

Розроблено відділом ЖКГ 
 

 

 

Начальник відділу ЖКГ                                                            К.В.Удовиченко 

Секретар міської ради                                                                Т.Ю.Каракуц 



 

 

 

 

 

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 2018 рік, затвердженої рішенням 
міської ради від 22.12.2017  
№7/40-1760 

УЗГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник міського голови                                  Ю.А.Драч 
 

 

Заступник міського голови  О.М.Муравльова 

Постійна комісія з питань 

планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної та регуляторної 

політики 

 А.П.Коломацький 

Постійна комісія з питань житлово-

комунального господарства та 

комунальної власності 

 В.В.Свирид 

Фінансове управління міської ради  Т.В.Пилипенко 



Юридичний відділ міської ради  І.О.Шуляченко 

Секретар міської ради  Т.Ю. Каракуц 

 


