
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

___________________        №_________ 

 м. Лиман 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

17.02.2021 №75 “Про затвердження 

Переліку доріг комунальної власності 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади, що потребують поточного та 

капітального ремонту у 2021 р.” 

Розглянувши листи КП “Лиманський Зеленбуд” від 13.05.2021 № 543, 544 та на 

виконання рішення Лиманської міської ради від 18.02.2021 №8/5-643 “Про 

затвердження Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської 

міської територіальної громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 2021 рік”, 

керуючись ст. 30, ст. 31, ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1 Внести зміни до додатку 1 Переліку доріг комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади, що потребують поточного ремонту, фінансування 

яких у 2021 році передбачається здійснювати за рахунок місцевого бюджету, 

затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.02.2021 №75 “Про 

затвердження Переліку доріг комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади, що потребують поточного та капітального ремонту у 2021 р.” та 

викласти його у новій редакції, що додається. 

2. Внести зміни до додатку 2 Переліку доріг комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади, що потребують поточного ремонту (профілювання), фінансування 

яких у 2021 році передбачається здійснювати за рахунок місцевого бюджету, затверджений 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.02.2021 №75 “Про затвердження Переліку 

доріг комунальної власності Лиманської об’єднаної територіальної громади, що 

потребують поточного та капітального ремонту у 2021 р.”, та викласти його у новій 

редакції, що додається. 

3. Затвердити зміни до переліку доріг комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади, що потребують поточного ремонту, фінансування яких у 2021 році 

передбачається здійснювати за рахунок місцевого бюджету (додаються). 

4. Затвердити зміни до переліку доріг комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади, що потребують поточного ремонту (профілювання), фінансування 

яких у 2021 році передбачається здійснювати за рахунок місцевого бюджету (додаються). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови 

Сироватську І. Л. 

 

Міський голова         О .В. Журавльов 



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

__________№______

№ п/п Найменування  об'єкту Зміни площі, м

1 вул. Челюскіна від буд.№49 до №94 +100

2 вул. Івана Лейка (від крамниці "1000" до  вул. Привокзальна) +38

Начальник відділу житлово-комунального господарства                    О.М. Муравльова

Заступник міського голови Ю.А.Афонін

Зміни до переліку доріг комунальної власності Лиманської об’єднаної територіальної громади, що 

потребують поточного ремонту, фінансування яких у 2021 році передбачається здійснювати за 

рахунок місцевого бюджету


