
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

      ________                                                                                          № __________ 

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення 

міської ради “Про внесення змін 

до рішення Лиманської міської 

ради від 19.07.2018 № 7/52-2296   

“Про  затвердження цільової 

програми забезпечення заходів з 

підготовки територіальної 

оборони Лиманської об'єднаної 

територіальної громади 

Донецької області на 2018-2019 

роки”  

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про внесення змін до рішення 

Лиманської міської ради від 19.07.2018 № 7/52-2296 “Про  затвердження цільової 

програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Лиманської 

об'єднаної територіальної громади Донецької області на 2018-2019 роки” ,  керуючись 

п.1 ч.2 ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради  “Про 

внесення змін до рішення Лиманської міської ради від 19.07.2018 № 7/52-2296 “Про  

затвердження цільової програми забезпечення заходів з підготовки територіальної 

оборони Лиманської об'єднаної територіальної громади Донецької області на 2018-

2019 роки” (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 рішення 

Лиманської міської ради від      

19.07.2018 № 7/52-2296 “Про  

затвердження цільової програми 

забезпечення заходів з підготовки 

територіальної оборони 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади 

Донецької області на 2018-2019 

роки”  

На підставі листа Слов’янського об’єднаного міського військового комісаріату 

від 30.10.2019р. № 9/4289 з метою удосконалення системи управління та матеріально-

технічне забезпечення діяльності підрозділів територіальної оборони району ТрО 

№25/1 (оперативна група Лиманського району) Донецької області на 2018-2019 роки, 

відповідно до статей 3, 14, 15, 16, 18 Закону України «Про оборону України», керуючись 

ч. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 Внести зміни  до рішення Лиманської міської ради від 19.07.2018 № 7/52-2296 “Про  

затвердження цільової програми забезпечення заходів з підготовки територіальної 

оборони Лиманської об'єднаної територіальної громади Донецької області на 2018-

2019 роки”, а саме : 

1.1. внести зміни до Додатку № 2 “Найменування обладнання (матеріалів), які 

закуповуються для обладнання ПУрайону ТрО, (ПУ оперативних груп ОТГ) і 

вартість за одиницю грн. та   викласти в новій редакції(додається): 

1.1.1. змінити назву “ Генератор дизельний Matari MR-SERIES(33кВт)” на назву “ 

Генератор дизельний  Konner&Sohnen BASIC  KS 6000 D 4-5 кВт” 

1.1.2.  змінити цифру “ 30000” на цифру “ 27000”. 

1.1.3. змінити назву “портативна радіостанція з дисплеєм та клавіатурою  DP4800” на 

назву“ Стаціонарна радіостанція MOTOROLA DM 4600 в комплекті” 

1.1.4.   змінити цифру “ 20000” на цифру “ 23000”. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

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



інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький) та першого 

заступника міського голови Драча Ю.А. 

 

Міський голова         П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 

 

Найменування обладнання (матеріалів), які закуповуються для обладнання ПУрайону 

ТрО ,(ПУ оперативних груп ОТГ) 

 

 

№з/п Найменування ПУ Найменування 

обладнання 

(матеріалів), які 

закуповуються для 

обладнання ПУрайону 

ТрО ,(ПУ оперативних 

груп ОТГ) 

Кількість 

одиниць 

всього 

 

Вартість за 

одиницю,.гр

н. 

 

1. ПУ оперативної групи 

Лиманської ОТГ 

Ноутбук (або ПК) з 

ліцензійною 

операційною 

системою Windows 10 

PRO 

1 13000 

Генератор дизельний  

Konner&Sohnen 

BASIC  KS 6000 D 4-5 

кВт 

1 27000 

Стаціонарна 

радіостанція 

MOTOROLA DM 4600 

в комплекті 

 

1 23000 

Маршрутізатор 

MIKROTIK RB 750 

 

1 2000 

 

 

Начальник відділу з питань ЦЗ, мобілізаційної роботи 

та військового обліку 

виконавчого комітету міської ради              В.І. Титаренко 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                Т.Ю.Каракуц 

 

 

 

 


