
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
19.09.2018                                                                                            № 302 

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення 

міської ради “Про внесення змін до 

рішення міської ради від 21.05.2018 

№7/48-2202 “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 21.05.2018 №7/48-2202 “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 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 21.05.2018 №7/48-2202 “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 21.05.2018 №7/48-

2202 “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), 

згідно листа КП “Лиманський Зеленбуд” від 13.09.2018 №1039 щодо економії коштів, 

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 

21.05.2018 №7/48-2202 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 
 

 



                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  рішенням Лиманської міської ради 

                                                                                  від                       №                        

 

 

Зміни  до переліку доріг, які плануються фінансуватись за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

Лиманської об'єднаної територіальної громади 

 

 

№ Найменування вулиці (дороги) Потреба у фінансуванні , тис.грн. 

Місцевий бюджет, 

тис.грн. 

Субвенція, 

тис.грн. 

1 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади по 

провул.Поштовий м.Лиман (в тому 

числі коригування ПКД) 

-200,869 -315,067 

2 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади по 

вул.Нова с.Нове (в тому числі 

коригування ПКД) 

-315,067 +315,067 

 Всього: -515,936 0 

                                                                                         

Начальник відділу ЖКГ                                                           К.В. Удовиченко 

Секретар міської ради                                                              Т.Ю. Каракуц 

 

 

 

 

 

 



 

 

       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 96,009 872,444 

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 102,23348 2246,825 

Всього по Лиманської ОТГ 14368,34748 3856,21148 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” 
 

В зв'язку з виконанням робіт по капітальному ремонту дороги по 

провул.Поштовому м.Лиман та економією коштів просимо Вас зробити перерозподіл 

бюджетних асигнувань, а саме зменшити суму за рахунок коштів субвенції по об'єкту 

“Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної 

громади по провул.Поштовий м.Лиман (в тому числі коригування ПКД)” у сумі 315,067 

ттис.грн. та направити на об'єкт “Капітальний ремонт дороги комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади по вул.Нова с.Нове (в тому числі 

коригування ПКД)” у сумі 315,067 тис.грн. за рахунок коштів субвенції. 
Також під час проведення капітального ремонту дороги по провул.Поштовому 

виникла економія коштів місцевого бюджету у сумі 200,869 тис.грн., отже просимо Вас 

зменшити плани бюджетних асигнувань по заходам: 
- ““Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по провул.Поштовий м.Лиман (в тому числі коригування ПКД)” у 

сумі 200,869 тис.грн. 
-  “Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по вул.Нова с.Нове (в тому числі коригування ПКД)” у сумі 

315,067 тис.грн. 
Та направити зазначені кошти на поточний ремонт доріг по місту, селам та 

селищам за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 515,936 тис.грн. 
В зв'язку з вищезазначеним прошу Вас 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 21.05.2018 №7/48-2202 та затвердити основні 

заходи в новій редакції. 
 

 

 

 

Заступник міського голови                                        О.М. Муравльова 

 


