
                                                                                                                                       
  

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_21.08.2019______                                                                                                   №_359 

                                                                 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 

 
 



               

 

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» 

 Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 № 14705/5-18  «Про обласний 

бюджет на 2019 рік»(зі змінами), 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, 

21.06.2019 №7/65-3534, 18.07.2019 №7/66-3694):    

 

 1. У пункті 1 цифри  цифрами   «609 083 273»,   «581 346 261», «27 737 012»,      

«657 262 618»,   «520 136 445»,   «137 126 173», «61 209 816», «109 389 161» 

замінити відповідно «600 241 703»,   «581 712 688», «18 529 015», «648 421 048»,   

«521 430 117», «126 990 931», «60 282 571», «108 461 916». 

 2. У пункті 4 цифри  «175 850 891» замінити відповідно цифрами          

«165 786 809». 

 3. Додатки  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8  викласти в новій редакції (додаються). 

 

Міський голова                                         П.Ф.Цимідан 



назва валюти, 

в якій 

залучається 

кредит 

(позика)

загальний обсяг 

кредиту (позики), 

тис. одиниць

загальний обсяг 

залучення кредиту 

(позики), тис. 

гривень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0600000

Управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради  (головний 

розпорядник)
75688,698 75688,698 11657,014

0610000

Управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради (відповідальний 

виконавець)
75688,698 75688,698 11657,014

0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів

0617366 7366 0490
Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України

Європейський 

інвестиційний 

банк

Капітальний ремонт з використанням 

заходів термомодернізації будівлі 

загальноосвітньої школи I-III ступеня № 

3 у м. Красному Лимані. Коригування

№13010-05/126 від 

23.07.2018 року
2019-2021 гривня 13257,419 13257,419 1,200

0617366 7366 0490
Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України

Європейський 

інвестиційний 

банк

Реконструкція з використанням заходів 

термомодернізації будівлі 

загальноосвітньої школи № 2 у м. Лимані 

(коригування)

№13010-05/126 від 

23.07.2018 року
2019-2021 гривня 38848,712 38848,712 11654,614

0617366 7366 0490
Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України

Європейський 

інвестиційний 

банк

Капітальний ремонт з використанням 

заходів термомодернізації будівлі 

загальноосвітньої школи I-III ступеня № 

4 у м. Красному Лимані. Коригування

№13010-05/126 від 

23.07.2018 року
2019-2021 гривня 23582,567 23582,567 1,200

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х Х 75688,698 75688,698 11657,014

Начальник фінансового управління Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц

Найменування головного  розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/підпрограми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування 

кредитора

Найменування інвестиційного проекту, 

що реалізується за рахунок кредиту 

(позики)

Перелік кредитів (позик), що залучаються міською радою до спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів розроблено 

фінансовим управлінням міської ради

Номер та дата 

договору

Термін 

кредитування

Загальний обсяг кредиту (позики) Обсяг залучення 

кредиту (позики) у 

плановому році, 

тис. гривень

Додаток №8

до рішення міської ради

"Про  бюджет об’єднаної 

територіальної громади  м.Лимана  на 

2019 рік"

Перелік кредитів (позик), що залучаються міською радою до спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету


