
 

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 (Колода) 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 0216011 2610 

Поточний ремонт – заміна вікон у 

під’їздах житлового будинку №18 

вул.Івана Лейко, м.Лиман 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+46,808 

2 0216011 2610 

Придбання матеріалів для 

підготовки житлового фонду в 

осінньо-зимовий період 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
-0,137 

3 0216011 3210 

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку №2 

пров.Робочий, м.Лиман 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
-11,227 

4 0216011 3210 

Капітальний ремонт шиферної 

покрівлі та оголовків ДВК 

житлового будинку №15 

вул.К.Гасієва, м.Лиман 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
-17,799 

5 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації на «Капітальний 

ремонт м'якої покрівлі та оголовків 

ДВК житлового будинку №37А по 

вул.К.Гасієва, м.Лиман 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
-0,333 

6 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації на «Капітальний 

ремонт шиферної покрівлі та 

оголовків ДВК житлового будинку 

№6, провул.Л.Українки, м.Лиман» 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
-4,993 

7 0216030 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації на «Капітальний 

ремонт мережі зовнішнього 

освітлення м.Лиман 

(вул.Ломоносова, вул.Краматорська, 

вул.Сонячна) 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
-6,161 

8 0216030 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації на «Капітальний 

ремонт мережі зовнішнього 

освітлення м.Лиман (вул.60 років 

України, вул.Покровська) 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
-6,158 

9 0216011 2610 

Поточний ремонт – заміна вікон у 

під’їзді №1 житлового будинку №6А 

вул.Оборони, м.Лиман 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+9,995 

10 0216011 2610 
Поточний ремонт під'їздів у житлових 

будинках-конкурс міні-проектів 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+10,000 



11 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

пасажирського ліфту рег.№К0005 Пд 

в житловому будинку №5 по 

вул.Слов’янська в м.Лиман 

Донецької області» 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+20,640 

12 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації на «Капітальний 

ремонт пасажирських ліфтів в 

житловому будинку №11 по 

провул.Бригадний (під’їзди 1,2) в 

м.Лиман Донецької області» 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+24,240 

13 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

пасажирського ліфту в житловому 

будинку №3 по вул.Слов’янська 

(під’їзди 1,2,3) в м.Лиман Донецької 

області» 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+28,800 

14 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

пасажирського ліфту в житловому 

будинку №1 по вул.Слов’янська в 

м.Лиман Донецької області» 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+20,640 

15 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

пасажирського ліфту в житловому 

будинку №12 по вул.Студентська 

(під’їзди 1,2,3) в м.Лиман Донецької 

області» 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+28,800 

16 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

пасажирського ліфту в житловому 

будинку №32 по вул.К.Гасієва 

(під’їзди 1,2) в м.Лиман Донецької 

області» 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+24,240 

17 0216011 3210 

Капітальний ремонт пасажирських 

ліфтів в житловому будинку №12 по 

вул.Студентська 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
-147,360 

18 0216030 2610 
Відшкодування витрат на утримання 

об’єктів благоустрою 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд»» 

+400,000 

19 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

по вул.Мічуріна м.Лиман 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд»» 

-400,000 

20 0217461 3210 

Коригування існуючої ПКД 

"Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд»» 

+49,423 



об’єднаної територіальної громади 

по провул. Підстепний м. Лиман" 

21 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

по вул.Перемоги с.Зарічне 

(коригування) 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд»» 

-49,423 

22 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації на «Капітальний 

ремонт покрівлі та оголовків ДВК 

житлового будинку №3 вул.Івана 

Лейко, м.Лиман» 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+146,096 

23 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації на «Капітальний 

ремонт покрівлі та оголовків ДВК 

житлового будинку №4 вул.Івана 

Лейко, м.Лиман» 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+113,061 

24 0216011 3210 

Капітальний ремонт м'якої покрівлі 

та оголовків ДВК житлового 

будинку №16 вул.Студентська, 

м.Лиман 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
-151,800 

25 0216011 3210 

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку №2 

пров.Робочий, м.Лиман 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
-107,357 

 РАЗОМ    +19,995 

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 : 

 

Заступник міського голови 

 

  

О.М.Муравльова 

 

Відділ ЖКГ  І.В.Сердюк 

 

Юридичний відділ  І.О.Шуляченко 

 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 

 К.Б.Короткова 

 

Загальний відділ 

 

Керуючий справами 

 

 О.В.Донцова 

 

Р.О.Малий 

 


