
                                                                                                                                       
  

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

___19.06.2019__                                                                                                   №__273__ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про схвалення проекту рішення  
міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 20.12.2018 
 № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської 
об`єднаної територіальної громади на 2019 рік» 
 
  

Розглянувши проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 20.12.2018  № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської об`єднаної 
територіальної громади на 2019 рік», відповідно до Бюджетного кодексу України, 
керуючись ст.28,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  
виконавчий комітет міської ради 
 
            ВИРІШИВ: 

 
1.Схвалити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської 

ради від  20.12.2018  № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської об`єднаної територіальної 
громади на 2019 рік» (додається). 

2. Фінансовому управлінню Лиманської міської ради (Пилипенко) подати на 
розгляд та затвердження сесії міської ради проект рішення «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 20.12.2018  № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської 
об`єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 
міської ради (Цимідан). 
 
 
 
 
 
 
Міський  голова                                                                               П.Ф.Цимідан 

 
 



грн.

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональн

ої класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до 

проектно-кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200000
Виконавчий комітет Лиманської  міської 

ради (головний розпорядник)

32 413 723 3 871 304

0210000

Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

(відповідальний виконавець)

32 413 723 3 871 304

0217310 7310 0610
Будівництво об`єктів житлово-комунального 

господарства

Коригування ПКД по об`єкту "Нежитлова 

будівля - гуртожиток по вул.Крупської,4 

м.Красний Лиман - реконструкція"
2 019 12 317 335 110 000 100,0

0217330 7330 0443
Будівництво інших об`єктів комунальної 

власності

Реконструкція дитячого майданчика, 

прилеглої території до будівлі Центра 

культури та дозвілля ім.Горького, частини 

тротуарів та дороги по вулиці 

Незалежності під площу Незалежності в 

місті Лиман. Коригування.

2 019 26 421 948 26 421 903 100,0

0217330 7330 0443
Будівництво інших об`єктів комунальної 

власності

Реконструкція порогу з улаштуванням 

пандусу в адміністративній будівлі 

Лиманської міської ради за адресою: 

м.Лиман, вул.Припокзальна, 25
2 019 100,0

0217361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку

Реконструкція будівлі аптеки під 

діагностичний центр, розташований за 

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

Лиман, Донецької області

2018 - 2019 3686228 340588 100,0

0217361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку

Реконструкція гуртожитку під 

багатоквартирний будинок малосімейного 

типу по вул.І.Лейко,2 в м. Лиман, 

Донецької області 

2 019 16410160 3420716 100,0

0600000

Управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради  (головний 

розпорядник)

43 926 052 18 025 921

0610000

Управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради (відповідальний 

виконавець)

43 926 052 18 025 921

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Розробка ПКД з проведенням експертизи за 

проектом "Реконструкція благоустрію 

території дошкільного навчального закладу 

№6 Лиманської міської ради за адресою: 

Донецька обл., м.Лиман, 

вул.Слобожанська,85"

2 019 0 0 100,0

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі спортивного залу з 

відновленням частини приміщень 

Торського навчально-виховного комплексу 

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" 

Лиманської міської ради Донецької області 

за адресою: вул.Роднікова,17а, с.Торське, 

Лиманський район, Донецька область 

2018 - 2019 2 028 340 991 384 100,0

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Розробка ПКД по об`єкту "Реконструкція 

нежитлової будівлі по вул. Поштова 58, 

міста Лимана Донецької області" 2 019 228 498 228 498 100,0

0617321 7322 0444 Будівництво освітніх установ та закладів

Розробка ПКД з проведенням експертизи 

по об`єкту "Реконструкція покрівлі 

Торського навчально-виховного комплексу 

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад" 

Лиманської міської ради за адресою:  

Донецька  область, Лиманський район, 

с.Торське, вул.Ронікова, 17а"

2 019 67 935 67 935 100,0

0617325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 

культури і спорту

Будівництво фізкультурно-оздоровчого 

комплексу у м.Лиман з виготовленням 

проектно-кошторисної документації 
2019 - 2021 3 049 000 3 049 000 30,0

0617366 7366 0490

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України

Реконструкція з використанням заходів 

термомодернізації будівлі 

загальноосвітньої школи № 2 у м. Лимані 

(коригування)

2019-2021 38 848 712 13 985 537 30,0

0800000
Управління  соціального захисту населення 

Лиманської міської ради (головний 

розпорядник)

103 826 103 826

0810000
Управління  соціального захисту населення  

Лиманської міської ради (відповідальний 

виконавець)

103 826 103 826

0817323 7323 0443
Будівництво установ та закладів соціальної 

сфери

Техничне переоснащення системи 

газопостачання нежитлового приміщення 

за адресою: вул.Лісна 1а с.Рубці 

2 019 103 826 103 826 100,0

1000000
Відділ культури і туризму  Лиманської 

міської ради (головний розпорядник)
2 713 618 2 713 618

1010000
Відділ культури і туризму Лиманської  

міської ради  (відповідальний виконавець)
2 713 618 2 713 618

1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури
Реконструкція покрівлі міського будинку 

культури смт. Ярова, вулиця Кооперативна, 

буд.7-Б

2 019 2 713 618 2 713 618 100,0

Х УСЬОГО Х Х 79 157 219,00 24 714 669,00 Х

Начальник фінансового управління Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц 

Додаток №6

до рішення міської ради

"Про  бюджет  Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік"

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

Перелік об’єктів, видатки на які у 2019  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку розроблено фінансовим управлінням міської ради



               

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

___________                                                                                              №_______ 

                                                                   м. Лиман 
 
Про внесення змін до рішення  

міської ради від 20.12.2018  

№ 7/58-2742 «Про бюджет  

Лиманської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік» 

 Керуючись Бюджетним кодексом України,  пунктом 23 частини другої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада   

 ВИРІШИЛА: 

 

Внести наступні зміни до рішення міської ради від 20.12.2018  № 7/58-2742 

«Про бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» (із 

змінами,  внесеними рішенням міської ради від 30.01.2019 №7/60-2813, 21.02.2019 

№7/61-2845, 21.03.2019 №7/62-3014, 18.04.2019 №7/63-3226, 16.05.2019 №7/64-3399):    

 

 1. У пункті 1 цифри  «639 314 069»,   «607 792 622»,   «687 493 414»,   

«540 391 882», «147 101 532», «67 400 740», «115 580 085» замінити відповідно 

цифрами  «645 009 726»,   «613 488 279»,   «693 189 071»,   «541 389 012»,   

«151 800  059», «72 099 267», «120 278 612». 

 2. У пункті 4 цифри  «181 214 526» замінити відповідно цифрами          

«187 361 984». 

3. Підпункт  1 пункту 12  виключити. У зв’язку з цим підпункти 2 та 3 

пункту 12  рішення вважати відповідно підпунктами 1 та 2. 

4. Доповнити рішення пунктом 13.  наступного змісту: 

«По Управлінню освіти молоді та спорту Лиманської міської ради змінити 

джерело фінансування видатків на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних 

працівників по  КПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами», які  здійснювались протягом січня-лютого за рахунок коштів 

місцевого бюджету на освітню субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам  та здійснити перестановку фінансування та касових видатків у сумі 

1849627,75 грн.». 

 5. Додатки  1, 2, 3, 4, 5, 6  викласти в новій редакції (додаються). 

 

Міський голова                                         П.Ф.Цимідан 


