
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
                                                                                                                         №                       

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення міської 

ради «Про внесення змін до Програми 
реформування, розвитку житлово- 
комунального господарства та 
благоустрою території Лиманської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2019 рік, затвердженої рішенням 
міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701» 

 

 Розглянувши проект рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 

реформування, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701», керуючись ст.52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради «Про 

внесення змін до Програми реформування, розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701» (рішення 

додається). 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

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

                                                                                                                № ___________   
                                                                   м. Лиман 
 

Про внесення змін до Програми 
реформування, розвитку житлово- 
комунального господарства та 
благоустрою території Лиманської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2019 рік, затвердженої рішенням 
міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701 
 
 
 
 
 Розглянувши листи комунальних підприємств та у зв'язку з уточненням сум по 

заходам Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми реформування, розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701 

(додаються) 
 

2. Затвердити основні заходи Програми в новій редакції (додаються) 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики (Коломацький), з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності (Свирид) та заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    П.Ф. Цимідан 



                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  рішенням Лиманської міської ради  

                                                                                  від_______________№ __________ 

 

Зміни заходів програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства 

та благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

 

№п/п 
КПКВК

МБ 
КЕКВ Назва об'єкту Виконавець 

Сума 

тис.грн 

1 0216013 2610 

Придбання люків для колодязів на 

водопровідних та каналізаційних 

мережах міста Лиман 

КП «Компанія 

«Вода Донбасу» 

Лиманське 

ВУВКГ» 

+49,999 

2 0216011 2610 
Поточний ремонт квартир 

комунальної власності 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
-1,273 

3 0216013 2610 Очищення водяних свердловин 
КП «Лиманська 

СЄЗ» 
-0,227 

4 0216030 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт 

мереж зовнішнього освітлення 

с.Щурове м.Лиман, Донецької 

області 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+1,500 

5 0216030 2610 

Придбання елементів дитячих 

майданчиків для встановлення на 

території Лиманської ОТГ 

КП «Лиманський 

«Зеленбуд»» 
-8,500 

6 0216030 3210 Придбання тенісного столу 
КП «Лиманський 

«Зеленбуд»» 
+8,500 

 РАЗОМ    +49,999 

Розроблено відділом ЖКГ 

 

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

 
Секретар міської ради                                                                          Т.Ю.Каракуц 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення міської 

ради «Про внесення змін до Програми 
реформування, розвитку житлово- 
комунального господарства та 
благоустрою території Лиманської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2019 рік, затвердженої рішенням 
міської ради від 20.12.2018 №7/58-2701» 

 

 

 

 

У З Г О Д Ж Е Н О : 

 

Перший заступник міського голови 

 

  

Ю.А.Драч 

 

Відділ ЖКГ  І.В.Сердюк 

 

Юридичний відділ  І.О.Шуляченко 

 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 

 Л.В.Івченко 

 

Загальний відділ 

 

Керуючий справами 

 

 О.В.Донцова 

 

Р.О.Малий 

 


