
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_____________                                                                                            №___________ 

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення 

міської ради “Про затвердження 

переліку об'єктів, які плануються 

фінансуватись за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури Лиманської 

об'єднаної територіальної громади” 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про затвердження переліку об'єктів, 

які плануються фінансуватись за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури Лиманської об'єднаної 

територіальної громади”, керуючись 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 

затвердження переліку об'єктів, які плануються фінансуватись за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

Лиманської об'єднаної територіальної громади” (рішення додається) 

 

 

Міський голова                                                                       П.Ф. Цимідан



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення 

міської ради “Про затвердження 

переліку об'єктів, які плануються 

фінансуватись за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури Лиманської 

об'єднаної територіальної громади” 

 
 
 

У З Г О Д Ж Е Н О : 

 

Перший заступник міського голови  Ю.А. Драч 

 

Начальник відділу ЖКГ  О.М. Муравльова 

 

Юридичний відділ  І.О. Шуляченко 

 

Організаційний відділ  К.Б. Короткова 

 

Загальний відділ  О.В. Донцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

проект 

                                                                        

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
_____________                                                                        №____________                                                                                    

м. Лиман 

 

Про затвердження переліку об'єктів, 

які плануються фінансуватись за 

рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку начальника відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради (Муравльова), на виконання 

листа Департаменту інформаційної та внутрішньої політики від 10.01.2018 №01/11-76/15 

про проведення планової роботи з підготовки проектних заявок на 2018 рік, керуючись 

проектом постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження розподілу у 2018 

році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об'єднаних територіальних громад”, керуючись ст.97 Бюджетного кодексу України, 

керуючись ст. 25, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік об'єктів, які плануються фінансуватись за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Лиманської 

об'єднаної територіальної громади згідно з додатком 1 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної та 

регуляторної політики (Коломацький), комісію з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності (Свирид) та першого заступника міського голови 

Драча Ю. А. 
 
 
 

Міський голова                                                                 П.Ф. Цимідан 

 

 



 

 

      Додаток  

             до рішення Лиманської міської ради 

             від _________№ _____________ 

Перелік об'єктів, які плануються фінансуватись за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Лиманської об'єднаної 
територіальної громади 

№ Найменування вулиці (дороги) Номер, дата 

експертног
о звіту 

Вартість 

згідно 

експертно
го звіту, 
тис.грн. 

Потреба у 

фінансування, 

тис.грн. 
Місцеви

й 

бюджет, 
тис.грн. 

Субвенція, 

тис.грн. 

 м.Лиман 

1 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади від 

перехрестя вул.К.Гасієва №4 до кафе 

«Лісовичок» м.Лиман 

№10-

01214-17 

від 

10.10.2017 

2377,832 116,0 2261,832 

2 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади по 

вул.1 Травня м.Лиман 

№10-

00610-17 

від 

09.06.2017 

535,363 27,0 508,363 

3 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади по 

провул.Героїв десантників м.Лиман 

№10-

00481-17 

від 

08.06.2017 

1670,286 84,0 1586,286 

 с.Зарічне 

4 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади по 

вул.Бульварна с.Зарічне 

№10-

00482-17 

від 

08.06.2017 

1319,262 66,0 1253,262 

 с.Нове 

5 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади по 

вул.Нова с.Нове 

№10-

00607-17 

від 

09.06.2017 

1554,524 78,0 1476,524 

 с.Шандриголове 

6 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади від 

перехрестя по вул.Лугова 

с.Шандриголове 

№10-

00604-17 

від 

09.06.2017 

3071,777 110,344 2961,433 

Всього по Лиманської ОТГ  10529,044 481,344 10047,700 

 



Начальник відділу ЖКГ міської ради                                                    О.М. Муравльова 

Секретар міської ради                                                                              Т.Ю. Каракуц 

 

Пояснювальна записка 

до рішення “Про затвердження переліку об'єктів, які плануються фінансуватись 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади” 

 

В комунальній власності Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

балансі комунального підприємства “Лиманський “Зеленбуд” значиться: 

- 133 кілометрів вуличної дорожньої мережі з асфальтовим покриттям по місту 

Лиман, а саме 82 асфальтовані вулиці, 

- 186 кілометрів по селам і селищам, а це 45 асфальтованих вулиць. 

Разом по території міської ради проходить 318 кілометрів асфальтових доріг, 78 

% яких потребують капітального ремонту.  

Згідно рішення міської ради від 23.12.2016 №7/22-948 «Про затвердження 

Програми «Благоустрій на 2017 рік» були виділені кошти з місцевого бюджету на 

виконання кошторисної документації на проектно-вишукувальні роботи по об'єкту 

“Капітальний ремонт доріг Краснолиманської міської ради об'єднаної територіальної 

громади” у сумі 400,0 тис.грн. Отже за рахунок коштів місцевого бюджету було виконано 

ПКД на виконання капітального ремонту 17 доріг, розташованих на території Лиманської 

ОТГ. 

В зв'язку з тим, що Лиманська об'єднана територіальна громада утворилась у 2015 

році шляхом об'єднання об'єдналося 40 населених пунктів, з метою охоплення доріг з 

асфальтовим покриттям для виконання капітального ремонту розташованих на території 

міста, сіл та селищ, пропонується направити кошти на виконання капітального ремонт 

доріг на території міста, сіл та селищ. 

Згідно листа Департаменту інформаційної та внутрішньої політики від 10.01.2018 

№01/11-76/15 про проведення планової роботи з підготовки проектних заявок на 2018 рік, 

керуючись проектом постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження розподілу 

у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад” пропонується на розгляд комісії з 

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

регуляторної політики (Коломацький) та комісію з питань житлово-комунального 

господарства та  комунальної власності (Свирид) затвердити перелік доріг, які плануються 

реалізуватись за рахунок коштів субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2018 році: 

-Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади від перехрестя вул.К.Гасієва №4 до кафе «Лісовичок» м.Лиман у 

сумі 2377,832 тис.грн. (116,0 тис.грн. з місцевого бюджету, 2261,832 тис.грн. - кошти 

субвенції) 

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по вул.1 Травня м.Лиман у сумі 535,363 тис.грн. (27,0 тис.грн. з 

місцевого бюджету, 508,363 тис.грн. - кошти субвенції) 

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 



територіальної громади по провул.Героїв десантників м.Лиман у сумі 1670,286 тис.грн. 

(84,0 тис.грн. з місцевого бюджету, 1586,286 тис.грн. - кошти субвенції) 

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по вул.Бульварна с.Зарічнеу сумі 1319,262 тис.грн. (66,0 тис.грн. з 

місцевого бюджету, 1253,262 тис.грн. - кошти субвенції) 

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по вул.Нова с.Нове у сумі 1554,524 тис.грн. (78,0 тис.грн. з 

місцевого бюджету, 1476,524 тис.грн. - кошти субвенції) 

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади від перехрестя по вул.Лугова с.Шандриголове у сумі 3071,777 

тис.грн. (110,344 тис.грн. з місцевого бюджету, 2961,433 тис.грн. - кошти субвенції) 

 

 

 

 


