
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
      _12.02.2018__                                                                             № _____21___ 

 м. Лиман 

 Про погодження переліку 

проектів, які пропонуються 

для участі у додатковому 

конкурсному відборі, що 

можуть реалізовуватися у 2018 

році за рахунок коштів ДФРР 

 

 

 

Розглянувши пояснювальну записку начальника відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету міської ради Авдєєнко Н.П., враховуючи пропозиції 

відділів виконавчого комітету міської ради та комунальних закладів, відповідно до 

Закону України “Про засади державної регіональної політики”, 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 

Мінрегіону 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 додатковому 

конкурсному відборі, що можуть реалізовуватися у 2018 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 14.02.2018 року надати до департаменту економіки Донецької обласної 

державної адміністрації, Донецької військово - цивільної 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 залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                П.Ф. Цимідан 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету міської ради 

__12.02.2018_____ № _____21____ 

 

Перелік інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку по Лиманській ОТГ 

 

№ Найменування проекту Відповідальний за 

проект 

Кошторисна вартість, тис. грн. Обсяг фінансування у 2018 році 

Всього (згідно 

експертного 

звіту) 

Залишок на 

01.01.2018 року 

Всього, тис. 

грн. 

В тому числі за рахунок 

Коштів 

ДФРР,тис. 

грн. 

Співфінансування з 

бюджету ОТГ 

тис. грн. % 

1 Реконструкція будівлі аптеки під 

діагностичний центр, розташований за 

адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а, м. 

Лиман, Донецької області 

КЗОЗ “Лиманська 

міська лікарня” 

3816,061 3686,228 3686,228 2543,497 1142,731 31 

2 Капітальний ремонт другого поверху та 

підвальних приміщень КЗ “Лиманський 

ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна” 

КЗ “Лиманський 

центр медико-

санітарної 

допомоги ім. М.І. 

Лядукіна” 

13194,136 12964,136 5604,254 4427,361 1176,893 21 

3 Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по вул. Одеська м. 

Лиман 

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Лиманської міської 

ради 

4742,285 4686,1646 4686,1646 3702,0706 984,094 21 

4 Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по вул. Перемоги с. 

Зарічне 

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Лиманської міської 

1709,281 1678,417 1678,417 1325,949 352,468 21 



ради 

5 Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по вул. Поштова м. 

Лиман 

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Лиманської міської 

ради 

1654,651 1618,095 1618,095 1278,295 339,8 21 

6 Капітальний ремонт тротуару м. Лиман, вул. 

Грушевського (Свердлова) (від вул. Пушкіна 

до вул. Свободи) 

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Лиманської міської 

ради 

874,890 789,27433 789,27433 623,52733 165,747 21 

7 Капітальний ремонт тротуару м. Лиман, вул. 

Пушкіна  (від магазина “Арбат 2” до вул. 

Соснова (Петровського) 

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Лиманської міської 

ради 

2900,347 2448,29656 2448,29656 1934,15456 514,142 21 

8 Капітальний ремонт водопровідних мереж с. 

Рубці Краснолиманського району Донецької 

області 

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Лиманської міської 

ради 

3382,640 2572,940 2572,940 1518,035 1054,905 41 

9 Капітальний ремонт системи водопроводу у 

селищі Нове Лиманського району (друга 

черга) 

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Лиманської міської 

ради 

7424,552 7314,7076 7314,7076 5047,1486 2267,559 31 



10 Реконструкція котельні центра соціально-

психологічної реабілітації дітей м. Лиман 

Донецької області, розташованої за адресою: 

вул. Свободи, 104, м. Лиман Донецької 

області 

Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей м. 

Лиман Донецької 

області 

644,605 600,233 600,233 474,184 126,049 21 

11 Покращення якості та доступності надання 

адміністративних послуг шляхом придбання 

спеціального обладнання для центру надання 

адміністративних послуг виконавчого 

комітету Лиманської міської ради Донецької 

області 

Відділ надання 

адміністративних 

послуг виконавчого 

комітету 

Лиманської міської 

ради 

- 598,7 598,7 538,8 59,9 10 

12 Розбудова інженерно-транспортної 

інфраструктури Індустріального парку 

“Лиманський 

Відділ 

інвестиційної 

діяльності 

виконавчого 

комітету 

Лиманської міської 

ради 

- 1645,00 1645,00 1480,0 165,0 10 

 Всього    33242,31009 24893,02209 8349,288  

 

 

 

Керуючий справами                                            Р.О. Малий 


