
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__________________                                                                                            №_______ 

 м. Лиман 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 15.05.2019 №223 

“Про делегування функцій замовника 

робіт на поточний ремонт доріг, 

фінансування яких у 2019 році 

передбачається за рахунок коштів 

місцевого бюджету” 

                Розглянувши лист КП “Лиманський Зеленбуд” від 31.07.2019 № 1007, 

керуючись п.1 ст.31, ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
1. .Внести зміни до додатку “Перелік доріг комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади, що потребують поточного ремонту”, затверджений   рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 15.05.2019 №223 “Про делегування функцій 

замовника робіт на поточний ремонт доріг, фінансування яких у 2019 році 

передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету” виклавши його у новій редакції, 

що додається 

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

територіальної громади, що потребують поточного ремонту, затверджений рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 15.05.2019 №223 “Про делегування функцій 

замовника робіт на поточний ремонт доріг, фінансування яких у 2019 році 

передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету” 

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

Муравльову О.М. 

 

 

 

Міський голова                          П.Ф. Цимідан  
 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

15.05.2019 №223 “Про делегування 

функцій замовника робіт на 

поточний ремонт доріг, 

фінансування яких у 2019 році 

передбачається за рахунок коштів 

місцевого бюджету” 

 

УЗГОДЖЕНО: 

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 
 

О.В. Донцова 

Заступник міського голови 
 

Ю.М. Гамаюнова 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  рішення виконавчого комітету  

                                                                                                         №                        

 

 

Зміни  до  переліку доріг комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади, що потребують поточного ремонту 

 

№ Найменування вулиці (дороги) Потребує 

ремонту (кв.м.) 
Сума, тис.грн. 

 м.Лиман 

1 Перехрестя пров. Олекси Тихого та вул. 

Паркова 

+56,35 +33,8101 

                                                                                         

 

Заступник міського голови 
 

Ю.М. Гамаюнова 

 


