
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__19.06.2019____                                                                                                   №__253___ 
                                                                 м. Лиман 

Про внесення змін до рішення  
 виконавчого комітету  Лиманської міської 

ради від 20.02.2019 № 67 “Про 

делегування Комунальному 
підприємству «Управління капітального 

будівництва Дружківської міської ради 

функцій замовника робіт по об’єкту   
«Реконструкція будівлі аптеки під  
діагностичний центр, розташований  
за адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а,  
м. Лиман Донецької області» 

 

З метою завершення виконання робіт, розглянувши лист Комунального 

підприємства «Управління капітального будівництва»  Дружківської міської ради від 

05.02.2019 року № 35, лист головного лікаря КЛПЗ «Лиманська центральна районна 

лікарня» від 05.02.2019 № 177 про надання згоди на виконання функцій замовника для 

завершення робіт в 2019 році по об’єкту «Реконструкція будівлі аптеки під 

діагностичний центр, розташований за адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а, м. Лиман 

Донецької області», керуючись ст. 31 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчий комітет міської ради: 

ВИРІШИВ: 
         1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради  від 

20.02.2019 № 67 «Про делегування Комунальному підприємству «Управління 

капітального будівництва Дружківської міської ради  функцій замовника робіт по 

об’єкту  «Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр, розташований за 

адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а, м.Лиман Донецької області» (далі по тексту — 

Рішення), а саме доповнити пунктами 3,4,5 наступного змісту:  
 
“3. Передати актом прийому передачі проектно-кошторисну документацію по 

об'єкту «Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр, розташований за 

адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а, м. Лиман Донецької області» на суму – 

8933237,00 грн.  
Фінансування проекту буде здійснюватися за рахунок коштів ДФРР у сумі – 

758082,00 грн, за рахунок місцевого бюджету у сумі – 340588,00 грн, за рахунок 

субвенцій у сумі – 5247008,00 грн. 
4. Комунальному підприємству «Управління капітального будівництва 

Дружківської міської ради  забезпечити дотримання вимог законодавства щодо 

порядку виконання будівельних робіт.  
5. Юридичному відділу виконавчого комітету Лиманської міської ради 



підготувати проект договору про делегування функцій замовника.” 
 

У зв’язку з цим пункт третій – вважати, відповідно, пунктом шостим. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Гамаюнову Ю.М. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          П.Ф. Цимідан 


