
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_17.04.2019___                                                                                            №__177_ 

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення 

міської ради “Про внесення змін до 

рішення міської ради від 21.03.2019 

№7/62-2998 “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 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 21.03.2019 №7/62-2998 “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 внесення змін до рішення 

міської ради від 21.03.2019 №7/62-

2998 “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” 

 

На виконання постанови кабінету міністрів України від 16.03.2016 № 200”Деякі 

питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад”, враховуючи лист департаменту 

інформаційної та внутрішньої політики від 21.02.2019 № 0,365/0/171-19, розглянувши 

лист КП “Лиманський Зеленбуд” від 25.03.2019 № 379 та враховуючи  відкориговані 

експертні звіти по проектам, керуючись ст. 97 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 

25, 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до переліку проектів, що плануються до реалізації за рахунок 

інфраструктурної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням 

міської ради від 21.03.2019 №7/62-2998, а саме: 

- в п. 1 “Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по вул. Поштова м. Лиман (коригування)” цифру 1654,651 

змінити на цифру 6604,345, цифру 330,930 змінити на 3240,005, цифру 1323,721 змінити 

на 3364,340 

-  п. 2 «Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по провул.Героїв десантників м. Лиман» видалити 

- в п. 3 “Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по провул.Торговий м. Лиман (коригування)” цифру 1532,737 

змінити на цифру 3907,394, цифру 306,547 змінити на 2083,500, цифру 1226,190 змінити 

на 1774,380 та вважати п. 2 

- в п.4 «Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 



територіальної громади по вул.Перемоги с. Зарічне (коригування)» цифру 2049,388 

змінити на цифру 3465,938, цифру 1639,510 змінити на 3056,060 та вважати п. 3 

- п.5. “Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по вул. Лугова с. Шандриголове” видалити 

-  доповнити заходом та вважати п.4: Внесення змін до генерального плану 

м.Лиман Донецької області з розробленням плану зонування та детальних планів окремих 

територій  у сумі 1091,320 тис.грн. 

2. Затвердити основні заходи в новій редакції (додається) 

3. 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 м. Лиман (коригування) 

6604,345 3240,005 3364,340 

2 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади по 

провул.Торговий м. Лиман 

(коригування) 

3907,394 2083,500 1774,380 

 с.Зарічне 

3 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади по 

вул.Перемоги(коригування) 

3465,938 409,878 3056,060 

     

4 Внесення змін до генерального плану 

м. Лиман Донецької області з 

розробленням плану зонування та  

детальних планів окремих території 

1091,320  1091,320 

Всього по Лиманської ОТГ 15068,997 5733,383 9286,100 

 

Відділ  ЖКГ                                                                                         Ю.С. Соляник 

 

Секретар міської ради                                                                              Т.Ю. Каракуц 

                                          


