
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__20.03.2019___                                                                                            №___112_____ 

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення 

міської ради “Про затвердження 

переліку проектів, що плануються 

до реалізації за рахунок 

інфраструктурної субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування 

інфраструктури Лиманської 

об'єднаної територіальної громади” 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про затвердження переліку 

проектів, що плануються до реалізації за рахунок інфраструктурної 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 

затвердження переліку проектів, що плануються до реалізації за рахунок 

інфраструктурної 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 затвердження переліку 

проектів, що плануються до 

реалізації за рахунок 

інфраструктурної 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 19.02.2019 

№351/0/171-19 про проведення планової роботи з підготовки проектних заявок на 2019 

рік, керуючись ст.97 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 25, 26, 60 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік проектів, що плануються до реалізації за рахунок 

інфраструктурної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади згідно з додатком 1 

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 проектів, що плануються до реалізації за рахунок інфраструктурної 
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 по 

вул.Поштова 

1654,651 330,930 1323,721 

2 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади по 

провул.Героїв десантників 

2137,812 427,562 1710,250 

3 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади по 

провул.Торговий 

1532,737 306,547 1226,190 

 с.Зарічне 

4 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади по 

вул.Перемоги 

2049,388 409,878 1639,510 

 с.Шандриголове 

5 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади по 

вул.Лугова  

3819,415 432,986 3386,429 

Всього по Лиманської ОТГ 11194,003 1907,903 9286,1 

 

Начальник відділу ЖКГ міської ради                                                    К.В. Удовиченко 

 

Секретар міської ради                                                                              Т.Ю. Каракуц 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до рішення “Про затвердження переліку проектів, що плануються до реалізації за 

рахунок інфраструктурної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади” 

 В комунальній власності Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

балансі комунального підприємства “Лиманський “Зеленбуд” значиться: 

- 133 кілометрів вуличної дорожньої мережі з асфальтовим покриттям по місту 

Лиман, а саме 82 асфальтовані вулиці, 

- 186 кілометрів по селам і селищам, а це 45 асфальтованих вулиць. 

Разом по території міської ради проходить 318 кілометрів асфальтових доріг, 78 

% яких потребують капітального ремонту.  

В зв'язку з тим, що Лиманська об'єднана територіальна громада утворилась у 2015 

році шляхом об'єднання об'єдналося 40 населених пунктів, з метою охоплення доріг з 

асфальтовим покриттям для виконання капітального ремонту розташованих на території 

міста, сіл та селищ, пропонується направити кошти на виконання капітального ремонт 

доріг на території міста, сіл та селищ. 

На запит виконавчого комітету Лиманської міської ради старости старостинських 

округів надали заявки, в яких були висвітлені проблемні питання підлеглої їм території 

для розгляду та формування виконання необхідних робіт на автодорогах Лиманської ОТГ. 

Згідно листа Департаменту інформаційної та внутрішньої політики від 19.02.2019 

№351/0/171-19 про проведення планової роботи з підготовки проектних заявок на 2019 

рік, керуючись проектом постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад” пропонується на розгляд 

комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної та регуляторної політики (Коломацький) та комісію з питань житлово-

комунального господарства та  комунальної власності (Свирид) затвердити перелік доріг, 

які плануються реалізуватись за рахунок коштів субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 

2019 році: 

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по вул.Поштова у сумі 1654,651 тис.грн. (330,930 тис.грн. з 

місцевого бюджету, 1323,721 тис.грн. - кошти субвенції) 

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по провул.Героїв десантників у сумі 2137,812 тис.грн. (427,562 

тис.грн. з місцевого бюджету, 1710,250 тис.грн. - кошти субвенції) 

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по провул.Торговий у сумі 1532,737 тис.грн. (306,547 тис.грн. з 

місцевого бюджету, 1226,190 тис.грн. - кошти субвенції) 

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по вул.Перемоги с.Зарічне у сумі 2049,388 тис.грн. (409,878 

тис.грн. з місцевого бюджету, 1639,510 тис.грн. - кошти субвенції) 

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади від перехрестя по вул.Лугова с.Шандриголовеу сумі 3819,415 

тис.грн. (432,986 тис.грн. з місцевого бюджету, 3386,429 тис.грн. - кошти субвенції) 

 

 

Заступник міського голови                                     О.М. Муравльова   


