
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  
__16.05.2018__                                                                                                   №  __159__ 
                                                                 м. Лиман 

Про попередній розгляд проекту 

рішення міської ради “Про надання 

доручення Донецькій обласній 

державній адміністрації, обласній 

військово-цивільній адміністрації 

про передачу в оренду, концесію або 

під заставу об'єктів комунальної 

власності, які забезпечують спільні 

потреби територіальних громад і 

перебувають в управлінні обласної 

ради” 

Попередньо розглянувши проект рішення міської ради “Про надання доручення 

Донецькій обласній державній адміністрації, обласній військово-цивільній 

адміністрації про передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної 

власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в 

управлінні обласної ради”, керуючись ст.4  Закону України “Про військово-цивільні 

адміністрації”, ст. 52 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради “Про надання доручення 

Донецькій обласній державній адміністрації, обласній військово-цивільній 

адміністрації про передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної 

власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в 

управлінні обласної ради” (додається) 
 

 

 

 

Міський голова                                                                        П.Ф. Цимідан 
 

 

 

 



проект

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я
____________                                                                          №___________

 м. Лиман

Про надання доручення 

Донецькій обласній державній 

адміністрації, обласній 

військово-цивільній 

адміністрації про передачу в 

оренду, концесію або під заставу

об'єктів комунальної власності, 

які забезпечують спільні 

потреби територіальних громад і

перебувають в управлінні 

обласної ради

Розглянувши  лист  Департаменту  інформаційної  та  внутрішньої  політики

Донецької  обласної  державної  адміністрації  від  14.03.2018  №  01/11-610/15,  лист

Донецькій  обласній  державній  адміністрації,  обласній  військово-цивільній

адміністрації від 25.04.2018 № 0.1/16я/820/1/2-18 щодо надання доручення Донецькій

обласній  державній  адміністрації,  обласній  військово-цивільній  адміністрації  про

передачу  в  оренду,  концесію  або  під  заставу  об'єктів  комунальної  власності,  які

забезпечують  спільні  потреби  територіальних  громад  і  перебувають  в  управлінні

обласної ради, керуючись ст.4 Закону України “ Про військово-цивільні адміністрації”

ст. 26, 60 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Надати  доручення  Донецькій  обласній  державній  адміністрації,  обласній

військово-цивільній адміністрації  про  передачу  в  оренду,  концесію або  під заставу

об'єктів комунальної власності (згідно з додатком), які забезпечують спільні потреби

територіальних громад і  перебувають в  управлінні обласної  ради,  у встановленому

законом порядку

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з

питань житлово-комунального господарства та комунальної власності (Свирид),  та на

заступника міського голови  Муравльову О.М..

Міський голова П.Ф.Цимідан



                                                                Додаток

                                                                                           до рішення міської ради

                                                                                                   ____________№__________ 

Перелік

 об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що

перебувають в управлінні Донецької обласної ради

№ Найменування об'єктів Код ЄДРПОУ

1 Комунальний клінічний лікувально-профілактичний заклад 

охорони здоров'я “Обласна  травматологічна лікарня”

20366499

2 Лиманська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 34 

Донецької обласної ради

26020891

3 Лиманський будинок-інтернат для громадян похилого віку та 

інвалідів

34064397

4 Комунальний позашкільний навчальний заклад “Обласна 

спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву з велосипедного спорту”

33620611

5 Комунальна спеціалізована аварійно-рятувальна служба 05456880

6 Санаторно-оздоровчий центр соціальної реабілітації 

“Смарагдове місто”

23354172

Начальник відділу 

житлово-комунального господарства                                                       К.В. Удовиченко



Секретар міської ради                                                                                Т.Ю. Каракуц


