
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_16.05.2018_                                                                                            №__160__ 

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення 

міської ради “Про внесення змін до 

рішення міської ради від 22.02.2018 

№7/42-1902 “Про затвердження 

переліку об'єктів, які плануються 

фінансуватись за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування 

інфраструктури Лиманської 

об'єднаної територіальної громади”” 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про внесення змін до рішення 

міської ради від 22.02.2018 №7/42-1902 “Про затвердження переліку об'єктів, які 

плануються фінансуватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної 

громади””, керуючись 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 рішення міської ради від 22.02.2018 №7/42-1902 “Про затвердження 

переліку об'єктів, які плануються фінансуватись за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Лиманської об'єднаної 

територіальної громади”” (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 рішення 

міської ради від 22.02.2018 №7/42-

1902 “Про затвердження переліку 

об'єктів, які плануються 

фінансуватись за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування 

інфраструктури Лиманської 

об'єднаної територіальної громади” 

 

Розглянувши пояснювальну записку заступника міського голови (Муравльова), на 

виконання листа Департаменту інформаційної та внутрішньої політики від 10.04.2018 

№01/11-859/15 про розподіл коштів державної субвенції на 2018 рік, керуючись 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 №201-р “Про затвердження 

розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2018 році”, керуючись ст.97 

Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 25, 60 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Лиманської 

об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 

22.02.2018 №7/42-1902 та затвердити основні заходи в новій редакції (додається) 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної та 

регуляторної політики (Коломацький), комісію з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності (Свирид) та заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 
 
 

Міський голова                                                                 П.Ф. Цимідан 

 

 



      Додаток  

             до рішення Лиманської міської ради 

             від _________№ _____________ 

Перелік об'єктів, які плануються фінансуватись за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Лиманської об'єднаної 
територіальної громади 

 
№ Найменування вулиці (дороги)  

Вартість згідно 

експертного 

звіту, тис.грн. 

Потреба у фінансування, 

тис.грн. 
Місцевий 

бюджет, 
тис.грн. 

Субвенція, 

тис.грн. 

 м.Лиман 

1 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) 

3435,485 687,097 2748,388 

2 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади 

по провул.Поштовий м.Лиман (в 

тому числі коригування ПКД) 

1484,389 296,878 1187,511 

3 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади 

по вул.Петропавлівській м.Лиман (в 

тому числі коригування ПКД) 

3645,881 729,176 2916,705 

4 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади 

по пров.Петропавлівському м.Лиман 

(в тому числі коригування ПКД) 

3453,534 2241,696 1211,838 

 с.Нове 

5 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

по вул.Нова с.Нове (в тому числі 

коригування ПКД) 

2349,05848 417,30048 1931,758 

Всього по Лиманської ОТГ 14368,34748 4372,14748 9996,2 

 

Начальник відділу ЖКГ міської ради                                                     К.В. Удовиченко 
Секретар міської ради                                                                              Т.Ю. Каракуц 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 
до рішення “Про затвердження переліку об'єктів, які плануються фінансуватись 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади” 
 

Згідно рішення Лиманської міської ради від 22.02.2018 №7/42-1902 “Про 

затвердження переліку об'єктів, які плануються фінансуватись за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Лиманської 

об'єднаної територіальної громади” було затверджено перелік об'єктів, які планувались 

фінансуватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 

10047,700 тис.грн., а саме: 
- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади від перехрестя вул.К.Гасієва №4 до кафе «Лісовичок» м.Лиман 
- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по вул.1 Травня м.Лиман 
- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по провул.Героїв десантників м.Лиман 
- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по вул.Бульварна с.Зарічне 
- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по вул.Нова с.Нове 
- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади від перехрестя по вул.Лугова с.Шандриголове 
Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 №201-р “Про 

затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2018 році” Лиманській 

ОТГ у 2018 році виділено 9996,2 тис.грн., враховуючи факсограму Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

необхідно надати перелік проектів разом з проектними заявками для отримання 

погодження Комісії при Мінрегіоні. Перелік подається на погодження Комісії при 

Мінрегіоні протягом двох місяців з дня набрання чинності акта Кабінету Міністрів 

України, яким затверджується розподіл субвенції на відповідний рік на весь обсяг коштів, 

передбачений Лиманському ОТГ. Погодження надається лише один раз. Враховуючи 

зменшення обсягу надання субвенції на 2018 рік, та той факт, що у 2018 році, виникла 

необхідність у проведенні коригування проектно-кошторисної документації, так як у 2017 

році на зазначені дороги були розроблені проектно-кошторисна документація із 

отриманням позитивного експертного висновку, необхідно внести зміни до переліку 

об'єктів, які плануються фінансуватись за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури Лиманської об'єднаної 

територіальної громади та викласти в новій редакції. 
 

 

 

 

Заступник міського голови                                        О.М. Муравльова 


