
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
___20.06.2018_                                                                                                   №__217______ 
                                                                 м. Лиман 

Про внесення змін до Положення 

про порядок проведення конкурсу 

проектів місцевого розвитку в 

межах місцевої цільової програми 

«Громадський бюджет Лиманської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2017 - 2020 роки» 

затвердженого рішенням       

від 18.04.2018  № 143 

 

З метою ефективного впровадження місцевої цільової Програми “Громадський 

бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017 — 2020 роки”, 

належної підготовки та проведення конкурсу проектів місцевого розвитку в її межах, 

керуючись ст. 27, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий  комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ:  
 

1.  Внести зміни до Положення “Про організацію проведення конкурсу проектів 

місцевого розвитку в межах місцевої цільової Програми “Громадський бюджет 

Лиманської об’єднаної територіальної громадина 2017-2020 роки” (додаток 1); 
2.  Внести зміни в персональний склад Координаційної ради з проведення 

конкурсу проектів місцевого розвитку в межах місцевої цільової програми 

“Громадський бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 

роки” та затвердити в новій редакції (додаток 2); 
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ 

інвестиційної діяльності виконавчого комітету Лиманської міської ради (Авдєєнко), 

контроль — на першого заступника міського голови Драча Ю.А., керуючого справами 

виконавчого комітету Лиманської міської ради Малого Р.О.  
 

 

Міський голова        П.Ф. Цимідан 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до рішення  
виконавчого комітету 
20.06.2018_ № _217_ 

 

 

 

1) Доповнити розділ 8 “Реалізація проектів-переможців” пунктом 8.6. 

наступного змісту: 
“8.6. Головний розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача 

бюджетних коштів на виконання заходів з реалізації проектів та передати йому кошти 

бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань.” 
У зв’язку з цим пункти 8.6. — 8.11 вважати відповідно пунктами 8.7. — 8.12. 
2) Доповнити у пункті 9.1. розділу 9 “Звітування та оцінка результатів реалізації 

проектів” після слів “головний розпорядник” словосполучення “або одержувач 

коштів, які відповідальний за реалізацію проекту” 
 

 
 
 
Начальник відділу інвестиційної 
діяльності виконавчого комітету міської ради                  Н.О.Авдєєнко 
 

 

Керуючий справами виконавчого                          Р.О.Малий 
комітету міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
до рішення  
виконавчого комітету 
_20.06.2018_ № ___217_ 
 

 

                                                            
СКЛАД 

Координаційної ради з проведення конкурсу проектів місцевого розвитку в 

межах місцевої цільової програми «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 - 2020 роки» 
 

1 Авдєєнко  
Надія Павлівна 

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету міської ради  

2 Авдєєнко  
Наталія Олександрівна 

Начальник відділу інвестиційної діяльності виконавчого 

комітету міської ради 

3 Діденко  
Надія Миколаївна 

Начальник управління освіти, молоді та спорту міської 

ради 

4 Захарова  
Людмила Іванівна 

Голова комітету мікрорайону “Північний”(за згодою) 

5 Коломацький 
Анатолій Петрович 

Голова комісії з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики 

6 Малий  
Роман Олександрович 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

7 Мікулін  
Олексій Іванович 

Голова ради старост смт, сіл та селищ Лиманської ОТГ та 

голів комітетів мікрорайонів м. Лиман 

8 Муравльова  
Олена Миколаївна 

Заступник міського голови 

9 Осіпова  
Тетяна Іванівна  

Краснолиманська міська громадська організація 

літературне об’єднання «Промінь» (за згодою) 

10 Пилипенко  
Тетяна Вікторівна 

Начальник фінансового управління міської ради 

11 Поплавська  
Ольга Олександрівна  

Громадська організація «Альтанка» (за згодою) 

12 Рибалко Надія 

Миколаївна  
Благодійний Фонд «ДАР» (за згодою) 

13 Савчук  
Валентина Іванівна 

Голова комітету мікрорайону “Центральний” (за згодою) 

14 Синиця  
Яна В’ячеславівна  

Громадська організація «Центр підтримки громадської 

активності «Крила» (за згодою) 

15 Сироватська  
Ірина Леонідівна  

Лиманська міська організація жінок (за згодою)  

16 Удовиченко  
Катерина Вікторівна 

Начальник відділу житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради 

17 Шпак  
Олена Геннадіївна 

Начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради, головний архітектор 

міської ради 



18 Шуляченко  
Ірина Олексіївна 

Начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

Начальник відділу інвестиційної 
діяльності виконавчого комітету міської ради                  Н.О.Авдєєнко 
 

 

Керуючий справами виконавчого                          Р.О.Малий 
комітету міської ради 


