
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

   __16.10.2019____                                                                                 № __428___              

 

м. Лиман 

 Про внесення змін та доповнень    

до рішення виконавчого комітету 

від 15.05.2019 № 222 «Про визна-

чення одержувачів (кінцевих бе-

нефіціарів) субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад 

у 2019 році» 

 

 

 З метою визначення одержувачів (кінцевих бенефіціарів) субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2019 році, відповідно до розпорядження КМУ «Про затвер-

дження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фо-

рмування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році» від 

24.04.2019 №280-р, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні», статтею 22 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

 1. Визначити одержувачів (кінцевих бенефіціарів) субвенції з державного бю-

джету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіаль-

них громад у 2019 році по КПКВКМБ 0217362 "Виконання інвестиційних проектів в 

рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад" Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, згідно з переліком (до-

дається). 

 2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступни-

ка міського голови Муравльову О.М. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Муравльову О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  П.Ф. Цимідан 

 

 



                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

       рішення виконавчого комітету міської ради 

       від _16.10.2019__ № __428__   

 

ПЕРЕЛІК 

одержувачів (кінцевих бенефіціарів) субвенції з державного бюджету місцевим бю-

джетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад  

у 2019 році 

№з/п Найменування проекту 

Найменування 

одержувачів (кін-

цевих бенефіціарів) 

субвенції 

Вартість проекту 

згідно експертно-

го звіту, тис.грн. 

1 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіа-

льної громади по вул.Поштова м. Лиман 

(коригування) 

Комунальне підп-

риємство «Лиман-

ський «Зеленбуд»» 

6604,345 

2 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіа-

льної громади по провул.Торговий м. Ли-

ман (коригування) 

Комунальне підп-

риємство «Лиман-

ський «Зеленбуд»» 

3907,394 

3 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об'єднаної територіа-

льної громади по вул.Перемоги с. Зарічне 

(коригування) 

Комунальне підп-

риємство «Лиман-

ський «Зеленбуд»» 

3465,938 

4 

Внесення змін до генерального плану 

м.Лиман Донецької області з розробленням 

плану зонування та детальних планів окре-

мих територій 

Виконавчий комі-

тет Лиманської мі-

ської ради 

1091,320 

5 

Капітальний ремонт даху адміністративної 

будівлі Лиманської міської ради за адре-

сою: Донецька обл., вул. Привокзальна,25 

Виконавчий комі-

тет Лиманської мі-

ської ради 

1590,107 

 

Перелік одержувачів (кінцевих бенефіціарів) субвенції з державного бюджету міс-

цевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 

2019 році підготовлений відділом житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лиманської міської ради. 

 

 

 

В.о.начальника відділу ЖКГ                                                      І.В. Сердюк 

 

Керуючий справами                                                                     Р.О. Малий 

 
 

 

 


