
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
______14.02.2019________                                                                  № _40___ 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд та 

схвалення проекту рішення 

міської ради «Про погодження 

переліку проектів, які 

пропонуються для участі у 

конкурсному відборі, що 

можуть реалізовуватися у 2020 

році за рахунок коштів 

державного фонду 

регіонального розвитку» 

 

 

 

Розглянувши проект рішення міської ради «Про погодження переліку проектів, 

які пропонуються для участі у конкурсному відборі, що можуть реалізовуватися у 2020 

році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», керуючись п. 1, ч. 2 

ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет  
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради «Про погодження 

переліку проектів, які пропонуються для участі у конкурсному відборі, що можуть 

реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку». 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 
 

 

 

 

Міський голова                                                П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 
_____________________                                                                              №  _                  
                                                                   м. Лиман 
 

 Про погодження переліку 

проектів, які пропонуються 

для участі у конкурсному 

відборі, що можуть 

реалізовуватися у 2020 році за 

рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку 

 

 

Розглянувши лист Департаменту економіки Обласної державної адміністрації 

№5/238/40-19/04-2 від 06.02.2019, враховуючи пояснювальну записку начальника 

відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради Авдєєнко 

Н.П., пропозиції відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету, 

служби у справах дітей міської ради і управління освіти, молоді та спорту міської ради, 

відповідно до положень ст. 24 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.03.2015 року № 196 (із змінами) “Деякі питання державного 

фонду регіонального розвитку”, Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 року № 80 

(із змінами) “Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку”, керуючись ст. 27 та ст. 40 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” виконавчий комітет 
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Погодити перелік проектів, які пропонуються для участі у конкурсному відборі, 

що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку; відсотки та обсяги співфінансування з бюджету Лиманської 

об'єднаної територіальної громади (додаток 1). 
2. Відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради 

(Авдєєнко) до 25.02.2019 року надати до департаменту економіки Донецької обласної 

державної адміністрації документи, визначені Порядком підготовки, оцінки та відбору 

інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. та постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики 

(Коломацький). 

 

Міський голова                                                П.Ф. Цимідан 



відповідальний

Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень:

Всього Всього

в тому числі за рахунок:

тис.грн %

1

60507.608 60209.628 60209.628 54188.665 6020.963 10%

10892.268 10752.575 10752.575 9677.317 1075.258 10%

22105.561 21917.466 21917.466 19725.719 2191.747 10%

9364.339 9236.669 9236.669 8313.002 923.667 10%

5

16410.160 16289.120 16289.120 14660.208 1628.912 10%

6

7473.512 7373.760 7373.760 6636.384 737.376 10%

всього
126753.448 125779.218 125779.218 113201.295 12577.922

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Додаток до рішення                          
міської ради ______________ №_____

Перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку  по Лиманській об“єднаній територіальній громаді 

№ 
п/п

Найменування інвестиційної програми і проектів регіонального 
розвитку та їх місцезнаходження, вид робіт

Кошторисна вартість об’єкта, 
тис. гривень

Залишок на 
01.01.19 коштів ДФРР, 

тис.грн

співфінансування з  
бюджету ОТГ

Капітальний ремонт з заходами термомодернізації 
будівлі закладу освіти «Дробишевська загальноосвітня 
школа I-III ступенів Лиманської міської ради 
Донецької області

управління освіти, молоді та 
спорту міської ради

Реконструкція нежитлової будівлі, адміністративного 
корпусу під музичну школу з заходами 
термомодернізації та благоустрієм прибудинкової 
території, розташованої за адресою: Донецька область, 
м. Лиман, вул. Деповська, буд. 2 в

відділ культури і туризму 
Лиманської міської ради 

Будівництво водопровідних мереж смт.Дробишеве 
Лиманського району (радгосп “Комуніст”)

відділ житлово-
комунального господарства 

виконавчого комітету 
міської ради

Капітальний ремонт водопровідних мереж с.Рубці 
Краснолиманського району Донецької області 
(коригування)

відділ житлово-
комунального господарства 

виконавчого комітету 
міської ради

Реконструкція гуртожитку  під багатоквартирний 
будинок малосімейного типу по вул. Ів.Лейко, 2 в м. 
Лиман Донецької обл.

відділ житлово-
комунального господарства 

виконавчого комітету 
міської ради

Капітальний ремонт будівлі 2-х поверхової, центра 
соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лиман, 
Донецької області, розташованої за адресою: вул. 
Свободи, 104, м. Лиман Донецької обл.

Центр соціально-
психологічної реабілітації 
дітей м. Лиман Донецької 

області


