
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

      18.03.2020                                                                                    №_121___ 

 

м. Лиман 

 

   Про схвалення проекту рішення 

міської ради «Про внесення змін 

до « Програми розвитку місцевого 

самоврядування Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік», затвердженої 

рішенням міської ради від 

19.12.2019 № 7/73-4508» 

 

 

 

  

  

            

 Розглянувши проект рішення міської ради « Про внесення змін до « Програми 

розвитку місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік», затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4508» , 

керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити та винести на розгляд міської ради проект рішення міської ради   «Про 

внесення змін до «Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», затвердженої рішенням міської 

ради від 19.12.2019 № 7/73-4508 (проект 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   

« Програми розвитку місцевого 

самоврядування Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік», затвердженої 

рішенням міської ради від 

19.12.2019 № 7/73-4508 

 На підставі наказу від 24.02.2020 № 37/09-54  відділу містобудування 

та архітектури « Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна», згідно п. 22 

ч.1  ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 

Бюджетного кодексу України міська рада 

ВИРІШИЛА: 

        1.    Внести зміни до «  Програми розвитку місцевого самоврядування 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», затвердженої рішенням 

міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4508, а саме: 

1.1. Змінити  в пункті 7 додатку до  Програми: 

Захід « Розробка проектно- кошторисної документації по об'єкту: Капітальний 

ремонт адміністративної будівлі Лиманської міської ради за адресою: Донецька 

область, смт. Зарічне, майдан Гагаріна Ю, 1А» у сумі 140 081 ,00 грн. на захід             

« Розробка проектно- кошторисної документації по об'єкту: Капітальний ремонт 

адміністративної будівлі Лиманської міської ради за адресою: Донецька область, смт. 

Зарічне, площа ім. Гагаріна Ю., 1А» у сумі 140 081 ,00 грн. 

1.2. Змінити  в пункті 8 додатку до  Програми: 

Захід « Виготовлення робочого проекту по об’єкту «Будівництво електричних мереж 

в межах адміністративної будівлі Лиманської міської ради за адресою: м. Лиман, вул. 

Привокзальна,9»» на захід « Виготовлення робочого проекту по об’єкту 

«Улаштування електричних мереж в межах адміністративної будівлі Лиманської 

міської ради за адресою: м. Лиман, вул. Привокзальна,9»» 

       2. Фінансовому управлінню міської ради передбачити фінансування заходів 

Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

       3.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики (Коломацький), керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Малого Р.О. 

 

                             Міський голова        П.Ф. Цимідан 

   



                                                                           

                                                                                                                                                                                  

Додаток  до Програми 

Заходи Програми  

розвитку місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік 

н/п Перелік заходів Програми Термі

н 

вико

нанн

я 

Орієнто

вна 

вартість 

заходів 

Виконавці 

1 Членські внески в Асоціацію об'єднаних 

територіальних громад  

 

2020 

 

15000 

виконавчий 

комітет 

міської ради 

2 Придбання комп’ютерної техніки  2020 200000 управління 

соціального 

захисту 

населення 

Лиманської 

міської ради 

3 Придбання та встановлення приладу обліку 

теплової енергії в адміністративній будівлі 

Лиманської міської ради  за адресою: м. 

Лиман, вул. Комунальна, 5 

2020 122599 виконавчий 

комітет 

міської ради 

4 Оплата членських внесків до Асоціації міст 

України 

2020 21436 виконавчий 

комітет 

міської ради 

5  Капітальний ремонт даху адміністративної 

будівлі Лиманської міської ради за адресою: 

с. Рубці, вул. Центральна,18 

2020 1178809 виконавчий 

комітет 

міської ради 

6 Розробка проектно- кошторисної 

документації по об'єкту: Капітальний ремонт 

адміністративної будівлі Лиманської міської 

ради за адресою: с.Терни,вул. Центральна, 3а 

2020 159313 виконавчий 

комітет 

міської ради 

7 Розробка проектно- кошторисної 

документації по об'єкту: Капітальний ремонт 

адміністративної будівлі Лиманської міської 

ради за адресою:Донецька область, смт. 

Зарічне, площа ім. Гагаріна Ю., 1А 

2020 140081 виконавчий 

комітет 

міської ради 

8 Виготовлення робочого проекту по об’єкту 

«Улаштування електричних мереж в межах 

адміністративної будівлі Лиманської міської 

ради за адресою: м. Лиман, вул. 

Привокзальна,9» 

2020 25229 виконавчий 

комітет 

міської ради 

 ВСЬОГО на 2020 рік  1862467  

     

Розроблено начальником відділу обліку та звітності                          Н.І. Манцева 

Секретар міської ради            Т. Ю. Каракуц 


