Додаток 1
до рішення міської ради
__________ № ________
Доповнення до переліку проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році
Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.
у тому числі:
кошти державного бюджету

№ з/п

1

Назва проекту

2

Термін
реалізації
проекту

3

Виконавець

4

Кошторисна
вартість
проекту,
тис.грн.

5

Всього

6

інші кошти
державного
бюджету,
Державний включаючи
фонд
цільові
регіональног субвенції з
о розвитку державного
бюджету на
розвиток
територій*
7

8

Результативність реалізації проекту
(характеристика, потужність відповідних
об'єктів)

Відповідність Плану
заходів з реалізації у
20182020 роках Стратегії
розвитку Донецької
області на період
до 2020 року **
(номер та назва
технічного завдання)
або стратегії розвитку
міста (району, ОТГ)

Примітка

13

14

15

кошти місцевих бюджетів

Надзвичайна
кредитна
програма для
відновлення
України
Європейсько
го
інвестиційно
го банку

обласний
бюджет

9

10

районний Інші джерела
(міський, фінансуванн
я*
селищний,
сільський)
бюджет

11

12

Доповнити розділом 4.5 Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами
1

Капітальний ремонт
будівлі Коровоярського
навчально-виховного
комплексу
"Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-дошкільний
навчальний заклад"
Лиманської міської ради
Донецької області за
адресою: вул.
Спортивна, 22 с. Коровій
Яр, Лиманський район,
Донецька область

Управління
освіти, молоді
та спорту
Лимансько
міської ради

2517,174

175,000

175,000

площа внутрішнього упорядження-494,6 кв.м.,
кількість секцій радіаторів (заміна)-465 шт,
площа фасаду-683 кв.м.

3.5.2. Розвивати
освітньо-наукову
інфраструктуру

придбання бульдозера, одиниць

1.1.2. Забезпечувати
ефективне
функціонування
житлово-комунального
господарства та
безперебійне енерго-,
газо-та водопостачання
об'єктів соціальної
сфери, освіти, охорони
здоров'я

2
Придбання
спеціалізованої техніки
(бульдозер Б-10 М або
еквівалент) для КП
«Лиманський Зеленбуд»,
84404, Донецька обл.,
КП
протягом
"Лиманський
м.Лиман, вул.
року
Костянтина Гасієва, буд.
Зеленбуд"
8 А для утримання
полігону твердих
побутових відходів та
доріг комунальної
власності

2700,000

2500,000

200,000

1
3

2

3

4

5

Придбання
спеціалізованої техніки
(трактор МТЗ 82.1 з
фронтальним
навантажувачем та
КП
протягом
відвалом або еквівалент)
"Лиманський
року
для КП «Лиманський
Зеленбуд"
Зеленбуд», 84404,
Донецька обл., м.Лиман,
вул. Костянтина Гасієва,
буд. 8 А

Всього

2517,174

Рядок «Всього» по таблиці 4 викласти в новій редакції:
Всього
271542,322

6

7

8

604,600

604,600

3479,600

3279,600

262042,428

93201,268

52968,1

9

10

11

12

200,000

88006,033

17655,0

10211,987

13

14

придбання трактора, одиниць

1.1.2. Забезпечувати
ефективне
функціонування
житлово-комунального
господарства та
безперебійне енерго-,
газо-та водопостачання
об'єктів соціальної
сфери, освіти, охорони
здоров'я

15

