
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                                  №________              

 

м. Лиман 
 

Про внесення змін до рішення ви-

конавчого комітету від 23.04.2019 

№202 «Про затвердження  Поряд-

ку відшкодування витрат на утри-

мання об’єктів благоустрою на те-

риторії Лиманської ОТГ» 

  

  

 

На виконання програми реформування, розвитку житлово-комунального госпо-

дарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік від 20.12.2018 № 7/58-2701 із змінами від 18.04.2019 № 7/63-3204, керуючись 

п.п.3 п. «а» ст. 28, ч. 1 п.п.1 п. «а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», п. 2, 3 ст. 22, 91 Бюджетного кодексу України, ст. 10, 15, 13, 20, 21, 22, 36 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядком проведення ремонту 

та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держ-

житлокомунгоспу України від 23.09.2003 № 154 (із змінами), розглянувши лист КП 

“Лиманський Зеленбуд” від 08.05.2019 №602, виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 23.04.2019 №202 «Про за-

твердження  Порядку відшкодування витрат на утримання об’єктів благоустрою на 

території Лиманської ОТГ», а саме пункт 7 Порядку викласти в новій редакції: 

КП «Лиманський «Зеленбуд»» надає головному розпоряднику бюджетних кош-

тів щодекадно протягом місяця оформлений належним чином акт відшкодування 

(компенсації) обґрунтованих витрат згідно переліку заходів з відшкодування витрат 

на утримання об’єктів благоустрою на території Лиманської ОТГ в довільній формі. 

2. Відділу обліку та звітності виконавчого комітету (Манцева) внести зміни в до-

говір на відшкодування витрат на утримання об’єктів благоустрою на території Ли-

манської ОТГ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського го-

лови Муравльову О.М. 

 

 

 

 

Міський голова        П.Ф.Цимідан 
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У З Г О Д Ж Е Н О: 

 

 

Заступник міського голови  О.М. Муравльова 

Юридичний відділ                                                                        І.О. Шуляченко 

 

 

Фінансове управління                                                                  Т.В. Пилипенко 

 

 

Відділ обліку та звітності                                                             Н.І. Манцева 

 

 

Відділ ЖКГ                                                                                    Ю.С. Соляник 

 

 

Загальний відділ                                                                            О.В. Донцова 

 

 

Керуючий справами                                                                      Р.О. Малий 

 

 


