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1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з 
реалізації Стратегії 

 

Рішенням Краснолиманської міської ради 23 липня 2015 року “Про 

добровільне об’єднання територіальних громад” 13 рад: міська, 5 селищних 

та 7 сільських об’єдналися у Краснолиманську об’єднану територіальну 
громаду; об’єдналося 40 населених пунктів з територією 1210 кв. км, 

населення 44,2 тис. осіб. Пройшло перейменування. 

Лиманська ОТГ є унікальною об’єднаною громадою, у 2015 році 
найбільшою не тільки в Донецькій області, а й в Україні.  

Перед громадою постало важливе завдання — створення спроможної 
адміністративної одиниці. Для кожного мешканця це означає комфортне та 
безпечне життя, створення сприятливих умов для роботи та появи 

додаткових можливостей для розвитку громади. 

Розпорядженням міського голови від 15 вересня 2017 року №511 

були затверджені Положення та склад робочої групи з розробки Стратегії 

розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року. 

Стратегія розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади до 

2025 року (далі – Стратегія) - це комплексний документ, яким визначено 

пріоритетні напрями розвитку громади у сфері економічної, соціальної, 
екологічної політики до 2025 року, а також способи  й механізми їх втілення. 

Стратегія розглядається, як основа для діючих і розроблення нових 

галузевих програм, щорічних програм економічного та соціального розвитку 
громади та спрямована на забезпечення подальшого розвитку громади. 

 

Методологічно процес підготовки Стратегії та Плану заходів з її реалізації 
ґрунтувався на нормативних актах: Постанова Кабінету Міністрів України від 

11.11.2015 №932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій 

розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»; 
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Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 31.03.2016  № 79 «Про затвердження Методики 

розроблення, проведення тсоніторінгу та оцінки результативності реалізації 
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації»,  Бюджетний 

Кодекс України та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», які 
передбачають, що розвиток території забезпечується через визначення та 
досягнення стратегічно важливих цілей за обраними напрямами. 

 

Стратегія забезпечує системний і комплексний підхід з метою 

ефективного використання наявного потенціалу для подальшого розвитку 
громади.  

МІСІЯ - БАЧЕННЯ майбутнього Лиманської ОТГ 

Лиманщина 2025 – це північні залізничні ворота Донбасу, потужний 

логістичний центр з розвиненою транспортною інфраструктурою, індустріальним 

парком та аграрним потенціалом. Унікальний рекреаційний та туристичний край. 

Громада високої культури, в якій комфортно і цікаво жити. 

 

Для досягнення стратегічного бачення було визначено стратегічні  цілі. 
За кожною стратегічного ціллю були визначені операційні цілі, які  
деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на питання, яким шляхом, 

яким чином громада намагатиметься досягнути цілей розвитку громади. 

2. Структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії 
 

СТРАТЕГІЧНА  

ЦІЛЬ 

ОПЕРАТИВН 

І ЦІЛІ 
 

 

А. СТАЛИЙ 

ЕКОНОМІЧНИ
Й РОЗВИТОК 

ГРОМАДИ 

А.1. 

Диверсифікаці
я структури 

місцевої 
економіки 

Завдання А.1.1. Створення привабливого 

інвестиційного клімату. 
Завдання  А.1.2. Розвиток індустріального 

парку, сучасного логістичного центру, 
оптового аграрного ринку. 
Завдання А.1.3.Створення умов для інвесторів 
житла, будівництво соціального житла 

А.2. Розвиток 

підприємництв
а на території 
ОТГ. 

Завдання  А.2.1. Створення сприятливих умов 
для розвитку бізнес- середовища. 

Завдання  А.2.2. Маркетингові дослідження 
для підприємців щодо потреб громади у 
товарах та послугах. 

Завдання  А.3.3. Створення та відновлення 
місць проведення дозвілля та зон відпочинку. 

А.3. Розвиток 

туризму та 

рекреаційної 

Завдання  А.3.1. Визначення туристичних 

об’єктів, створення туристичних продуктів, 
формування «кластеру» туристичних 
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сфери громади підприємств. 

Завдання  А.3.2. Створення системи 

управління туристичною діяльністю та 
інформаційного туристичного бюро. 

Завдання  А.3.3. Створення та відновлення 
місць проведення дозвілля та зон відпочинку. 

А.4. 

Формування 

позитивного 

іміджу 

громади 

Завдання А.4.1  

Маркетинг та брендинг території громади 

Завдання А.4.2. 

Розробка Інвестиційного паспорту громади та 
промоційних матеріалів для туристів. 

СТРАТЕГІЧНА  

ЦІЛЬ В. 

СТВОРЕННЯ 

КОМФОРТНИ
Х УМОВ НА 

ТЕРИТОРІЇ 
ГРОМАДИ 

В.1. 

Модернізація 

інфраструктур
и та 

благоустрій 

громади. 

Завдання В.1.1. Ремонт та  будівництво доріг, 
велодоріжок та тротуарів на території 
громади. 

Завдання В.1.2. Удосконалення збирання, 
вивезення та сортування  
твердих побутових відходів. 
Завдання В.1.3. Збільшення площі зелених 

насаджень. 
Завдання В.1.4. Облаштування місць 
громадського відпочинку та об’єктів дозвілля. 

В.2. 

Створення 

енергоефекти
вної громади 

та 

ресурсозаоща
дливої 
системи 

енергопостач
ання. 

Завдання В.2.1. Впровадження 
енергозберігаючих технологій в житловому 
господарстві. 
Завдання В.2.2. Енергоефективне комунальне 
господарство та бюджетна сфера. 

Завдання В.2.3. Впровадження 
енергоефективного освітлення вулиць. 

Завдання В.2.4. Забезпечення належного 

водопостачання та водовідведення 

СТРАТЕГІЧНА  

ЦІЛЬ С. 

СВІДОМА, 

АКТИВНА ТА 

БЕЗПЕЧНА 

ГРОМАДА 

ВИСОКОЇ 
ЯКОСТІ 
ЖИТТЯ 

С.1. Взаємна 

довіра у 

громаді. 

Завдання С.1.1. Ефективне відкрите міське 
врядування. 
Завдання С.1.2. Розробка та впровадження 
системи комунікації з громадою. 

Завдання С.1.3. Розвиток органів 
самоорганізації населення та інших 

громадських об'єднань 
С.2. 

Забезпечення 

високої 
якості життя 

громадян. 

Завдання С.2.1. Комфортний та 
конкурентоспроможний заклад освіти. 

Завдання С.2.2. Створити систему якісної 
медичної допомоги 

Завдання С.2.3 Духовне виховання громадян 

високої культури поведінки 
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Завдання С.2.4. Популяризація та заохочення 
екологічної енергозберігаючої поведінки 

мешканців. 
Завдання С.2.5. Розширити мережу 
(інфраструктуру) закладів з надання 
соціальних послуг. 

С.3. Охорона 

законних 

прав та 

вдосконаленн
я системи 

безпеки 

жителів 

громади. 

Завдання С.3.1. Надзвичайні ситуації: 
попередження та реагування. 

Завдання С.3.2. Дотримання принципу 
верховенства права.  

Завдання С.3.3. Охорона громадського 

порядку 

 

Досягнення цілей Стратегії здійснюється шляхом виконання Плану 
заходів з її реалізації, як взаємоузгодженого у просторі та часі набору 
конкретних проектів та заходів регіонального розвитку. 

 

В свою чергу, основними інструментами виконання Плану заходів з 
реалізації Стратегії є щорічні програми економічного і соціального розвитку 
громади, регіональні цільові програми та проекти регіонального розвитку, 
фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету (в тому 

числі Державного фонду регіонального розвитку), обласного бюджету,  
бюджету громади, міжнародної технічної допомоги та інвестиційних коштів. 

 

Реалізація Стратегії буде здійснюватися у два етапи відповідно до 

цілей і завдань Стратегії та з урахуванням припущень щодо доступності 
відповідних фінансових ресурсів для реалізації:   

перший етап на три роки – 2019-2021 роки; 

другий етап на наступні чотири роки – 2022-2025 роки. 

В основу Плану заходів з реалізації у 2019-2021 роках Стратегії 
розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року увійшли проектні ідеї, відібрані та 
доопрацьовані робочою групою на основі пропозицій, що надійшли від 

відділів виконавчого комітету та управлінь міської ради, старост та 
громадськості.  

Передбачена реалізація 71  проекту за трьома напрямами: 

• сталий економічний розвиток громади; 

• створення комфортних умов на території громади;  

• свідома, активна та безпечна громада високої якості життя. 
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Орієнтовний фінансовий план на період 2019-2021 роки  

№ 

з/п 
Назва проекту 

Вартість, тис.грн. 

відповідальні 
2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Всього за 

2019-

2021 

роки 

1 2 3 4 5 6 7 

  
СТРАТЕГІЧНА  ЦІЛЬ А. СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК ГРОМАДИ 
        

  

  Оперативна ціль А.1. Диверсифікація структури місцевої економіки.         

  

  
Завдання А.1.1. Поліпшення спроможності громади та 

створення привабливого інвестиційного клімату 
        

відділ містобудування та 

архітектури; відділ 

земельних відносин 

1 

А.1.1.1. Внесення змін до генерального плану м.Лиман з 

розробленням плану зонування  та детальних планів окремих 

територій 

650,00     650,00 

  

2 
А.1.1.2. Внесення змін до генеральних планів с.Зарічне, с.Ярова, 

с.Яцківка, с. Дробишеве, с.Ставки  
  500,00 750,00 1250,00 

  

3 
А.1.1.3. Підготовка, організація та проведення земельних торгів у 

формі аукціону 
45,00 45,00 45,00 135,00 

  

4 А.1.1.4. Оновлення планово-картографічних матеріалів 3275,60     3275,60 
  

5 А.1.1.5. Створення умов для впровадження реформ в галузі 

землеустрою Лиманської ОТГ 

375,00     375,00 

  

  
Завдання А.1.2. Розвиток індустріального парку, сучасного 

логістичного центру, оптового аграрного ринку. 
        

відділ інвестиційної 

діяльності, відділ 

агропромислового 

розвитку;  
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1 2 3 4 5 6 7 

6 
А.1.2.1. Створення та функціонування Індустріального парку 

“Лиманський" 
10211,99     10211,99 виконавчий комітет міської 

ради, керуюча компанія 

  
Завдання А.1.3. Створення умов для інвесторів житла, 

будівництво соціального житла. 
        

відділ земельних відносин; 

УСЗН; відділ житлово-

комунального 

господарства 

7 А.1.3.1. Реконструкція нежитлової будівлі-гуртожитку 28289,10     28289,10   

  Оперативна ціль А.2. Розвиток підприємництва на території ОТГ.         
  

  
Завдання А.2.1. Створення сприятливих умов для розвитку 

бізнес- середовища. 
        

відділ економічного 

розвитку і торгівлі; відділ 

житлово-комунального 

господарства; міський 

центр зайнятості; відділ 

інвестиційної діяльності, 

старости 

8 
А.2.1.1. Фінансова підтримка суб'єктів малого і середнього 

підприємництва 
3333,3 3333,3 3333,3 9999,90 

  

9 А.2.1.2. Організація громадських робіт 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 
  

10 А.2.1.3. «Будівництво торгівельних рядів в с. Нове, с.Рубці, с.Лозове, 

с. Дробишево, с. Новоселівка, с. Терни 

2370,00     2370,00 

  

  
Завдання А.2.2. Маркетингові дослідження для підприємців 

щодо потреб громади у товарах та послугах. 
        

відділ економічного 

розвитку і торгівлі; відділ 

житлово-комунального 

господарства 

  
Оперативна ціль А.3. Розвиток туризму та рекреаційної сфери 

громади.  
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1 2 3 4 5 6 7 

  

Завдання А.3.1. Визначення туристичних об’єктів, створення 

туристичних продуктів, формування «кластеру» туристичних 

підприємств.  

        відділ культури і туризму, 

старости 

11 А.3.1.1. Пізнаємо природу, щоб її зберегти 150,00     150,00 
  

12 А.3.1.2. Путівник "Туристична Лиманщина" 70,00 0,00 30,00 100,00 
  

13 

А.3.1.3. Створення мережі туристичних шляхів Лиманщини 

загального користування для активного, зеленого, екологічного 

туризму, як складової соціально-економічного розвитку громади 

50,00 50,00 50,00 150,00 

  

  
Завдання А.3.2. Створення системи управління туристичною 

діяльністю та інформаційного туристичного бюро.  
        відділ культури і туризму, 

старости 

  
Завдання А.3.3. Створення та відновлення місць проведення 

дозвілля та зон відпочинку.  
        

відділ культури і туризму, 

старости; відділ житлово-

комунального 

господарства 

14 А.3.3.1.Благоустрій озера Ломоносівське   4000,00   4000,00 
  

15 
А.3.3.2. Створення громадського пляжу с. Рубці, с.Яцьківка, 

с.Ямпіль 
200,00 950,00 910,00 2060,00 

  

16 
А.3.3.3. Програма охорони та збереження  культурної спадщини на 

території Лиманської міської ради на  2019-2021рр 
68,00 50,00 50,00 168,00 

  

  Оперативна ціль А.4. Формування позитивного іміджу громади.         
  

  Завдання А.4.1. Маркетинг та брендинг території громади.         

відділ культури і туризму, 

відділ інвестиційної 

діяльності, відділ 

містобудування та 

архітектури 
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1 2 3 4 5 6 7 

17 А.4.1.1. Формування позитивного іміджу громади 50,00 70,00 100,00 220,00 
  

18 
А.4.1.2. Заходи з оновлення в’їзних стел на території Лиманської 

ОТГ 
150,00 1500,00 1500,00 3150,00 

  

  
Завдання А.4.2. Розробка Інвестиційного паспорту громади та 

промоційних матеріалів для туристів. 
        

виконком, відділ 

інвестиційної діяльності, 

відділ культури і туризму  

19 А 4.2.1. Створення Інвестиційного паспорту ОТГ 50,00 30,00 30,00 110,00 
  

  
СТРАТЕГІЧНА  ЦІЛЬ В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ 

НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ 
        

  

  
Оперативна ціль В.1. Модернізація інфраструктури та благоустрій 

громади 
        

  

  
Завдання В.1.1. Ремонт та будівництво доріг, велодоріжок та 

тротуарів на території громади. 
        

відділ житлово-

комунального 

господарства, старости 

20 В.1.1.1. Капітальний ремонт доріг і споруд, розташованих на них 21482,20 10472,40 4000,00 35954,60 

  

21 В.1.1.2. Капітальний ремонт автобусних зупинок  500,00 500,00 500,00 1500,00 
  

22 
В.1.1.3. Капітальний ремонт тротуарів у місті Лиман, с.Рубці, 

с.Зарічне 
4800,00 7000,00 9600,00 21400,00 

  

23 В.1.1.4. «Будівництво велодоріжки - Комфортне місто»   6058,00 6100,00 12158,00 
  

24 В.1.1.5. Будівництво об'їзної дороги   450,00 49550,00 50000,00   

25 В.1.1.6. Будівництво  моста через р. Сіверський Дінец с. Крива Лука   700,00 60000,00 60700,00 
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26 
В.1.1.7. Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по 

вул. Зелений Гай м.Лиман 
  3000,00   3000,00 

  

27 В.1.1.8. Капітальний ремонт прибудинкової території в м.Лиман 4928,00 4928,00 4928,00 14784,00 
  

  

Завдання В.1.2. Удосконалення збирання, вивезення та 

сортування  

твердих побутових відходів. 

        
відділ житлово-

комунального 

господарства 

28 
В.1.2.1. Розробка та впровадження системи моніторінгу 

навколишнього природного середовища  
15,00 15,00 15,00 45,00 

  

29 В.1.2.2. Придбання комунальної техніки 12900,00     12900,00   

30 
В.1.2.3. Впровадження комплексу заходів для вирішення проблем 

поводження з твердими побутовими відходами 
153,20 6400,00 600,00 7153,20 

  

  Завдання В.1.3. Збільшення площі зелених насаджень.         

відділ житлово-

комунального 

господарства, відділ 

агропромислового 

розвитку 

31 
В.1.3.1. Локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади 
159,27 159,27   318,55 

  

32 В.1.3.2. Збільшення площі зелених насаджень 527,77 548,00 575,00 1650,77 

  

33 В.1.3.3. Реконструкція парку ім. Кизима м. Лиман 6242,19     6242,19 
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Завдання В.1.4. Облаштування місць громадського відпочинку 

та об’єктів спортивного дозвілля. 
        

відділ культури і туризму; 

відділ житлово-

комунального 

господарства; управління 

освіти, молоді та спорту; 

відділ   містобудування та 

архітектури; старости 

34 

В.1.4.1. Виконання робіт з реконструкції дитячого майданчика, 

прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім. 

Горького, частин тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під 

площу Незалежності в місті Лиман 

8714,49 8873,91 8785,55 26373,95   

35 
В.1.4.2. Створення фізкультурно-оздоровчого комплексу на 

території Лиманської ОТГ 
30000,00 30000,00   60000,00 

  

36 

В.1.4.3. Будівництво відкритого спортивного майданчику зі 

штучним покриттям, розміром 42х22 метри, на території 

Зарічненської ЗОШ I-IIIступенів за адресою: вул. Гагаріна, 3 смт. 

Зарічне, Лиманський район, Донецька обл. 

1209,55     1209,55 

  

37 

В.1.4.4. Будівництво футбольного майданчика зі штучним 

покриттям, розміром 42х22 метри, з легкоатлетичними 

доріжками по периметру, на території Шандриголівської ЗОШ  

2600,00     2600,00 

  

38 

В.1.4.5. «Відновлення у дворах чи в межах мікрорайонів дитячих і 

спортивних майданчиків зі штучним покриттям розміром 7х17 

метрів, на території Тернівської загальноосвітньої школи» 

  500,00   500,00 

  

39 
В.1.4.6. Створення спортивно-оздоровчого табору  на базі 

колишньої Криволуцької школи 
2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 

  

  
Оперативна ціль В.2. Створення енергоефективної громади та 

ресурсозаощадливої системи енергопостачання. 
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Завдання В.2.1. Впровадження енергозберігаючих технологій в 

житловому господарстві. 
        

відділ житлово-

комунального 

господарства 

40 В.2.1.1. Капітальний ремонт покрівель житлових будинків 3000,00 8300,00 8300,00 19600,00 
  

41 В.2.1.2. Капітальний ремонт фасадів житлових будинків міста  

Лиман 
1100,00 1100,00 1100,00 3300,00 

  

42 
В.2.1.3. Реконструкція теплових пунктів з встановленням теплових 

лічильників в житлових будинках міста Лиман 
26000,00     26000,00   

  
Завдання В.2.2. Енергоефективне комунальне господарство та 

бюджетна сфера. 
        

виконавчий комітет міської 

ради, відділ житлово-

комунального 

господарства; відділ 

культури і туризму, 

управління освіти, молоді 

та спорту; УСЗН; заклади 

охорони здоров'я; 

старости 

43 В.2.2.1. Енергоефективність та енергоменеджмент 1438,50 300,00 300,00 2038,50 
  

44 
В.2.2.2. Капітальний ремонт будівлі управління соціального захисту 

населення міської ради 
  4000,00   4000,00 

  

45 
В.2.2.3. Капітальний ремонт адміністративних будівель в с. Рубці, 

с.Терни, смт. Ямпіль,с.Яцьківка, смт Зарічне 
3000,00     3000,00 

  

46 

В.2.2.4. Капітальний ремонт, реконструкція, благоустрій, заходи 

термомодернізації закладів дошкільної освіти Лиманської міської 

ради  

11058,54 8750,00 8750,00 28558,54 

  

47 
В.2.2.5. Капітальний ремонт, реконструкція, благоустрій, заходи 

термомодернізації закладів освіти  
209723,10 37126,93 35000,00 281850,04 
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48 
В.2.2.6. Капітальні ремонти будівель закладів культури  Лиманської 

міської ради 
28040,00 12250,00 5350,00 45640,00 

  

  
Завдання В.2.3. Впровадження енергоефективного освітлення 

вулиць 
        

відділ житлово-

комунального 

господарства;   

49 

В.2.3.1. Реконструкція вуличного освітлення з використанням 

інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергія сонця) по 

місту Лиман 

500,00 500,00 500,00 1500,00 

  

50 
В.2.3.2.Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення на 

території Лиманської ОТГ 
1000,00     1000,00 

  

  
Завдання В.2.4. Забезпечення належного водопостачання та 

водовідведення 
        

відділ житлово-

комунального 

господарства; старости; 

управління освіти, молоді 

та спорту; УСЗН; заклади 

охорони здоров'я; відділ з 

питань ЦЗ міської ради  

51 В.2.4.1 Будівництво водопроводу в с.Дробишеве 3000,00     3000,00 
  

52 В.2.4.2. Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Лиман 18000,00     18000,00 
  

53 
В.2.4.3. "Лікарняний для колодязів" в с. Терни, с. Ямполівка, с. 

Колодязі 
  300,00   300,00 

  

54 

В.2.4.4. Розробка проекту "Нове будівництво розвідувально-

експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в селі 

Яцьківка Лиманського району" 

400,00     400,00 

  

55 
В.2.4.5. Капітальний ремонт мережі водопостачання в селах та 

селищах 
31364,36 800,00 800,00 32964,36 
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56 
В.2.4.6. «Небезпека повіні нам не загрожує" (Приводити  наявні 

захисні споруди у готовність до використання за призначенням) 
2000,00 4000,00 2000,00 8000,00 

  

  
СТРАТЕГІЧНА  ЦІЛЬ С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА 

БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ 
        

  

  Оперитивна ціль С.1. Взаємна довіра у громаді.         
  

  Завдання С.1.1. Ефективне відкрите міське врядування.         

відділ організаційної 

роботи та внутрішньої 

політики;  

  
Завдання С.1.2. Розробка та впровадження системи комунікації 

з громадою. 
        

відділ організаційної 

роботи та внутрішньої 

політики; загальний відділ; 

КЗ "Центр безпеки 

громадян" 

57 

С.1.2.1. Забезпечення належного функціонування програмного 

забезпечення BIS-SOFT: "Електронний бюджет участі", «АІС 

енергосервіс», «Контакт сервіс» «Електронні петиції», 

«Інвестиційний портал», «Поіменне голосування» 

41,00 41,00 41,00 123,00 

  

58 С.1.2.2. «Встановлення програмного продукту СКАУ «Міська рада» 

модуль «Центр допомоги громадянам України проживаючим на 
тимчасово непідконтрольній території, переселенцям»  

87,00     87,00 

  

59 С.1.2.3. «Встановлення програмного продукту СКАУ «Міська рада» 

модуль «Електрона черга на квартиру» 

105,00     105,00 

  

  
Завдання С.1.3. Розвиток органів самоорганізації населення та 

інших громадських об'єднань. 
        

відділ організаційної 

роботи та внутрішньої 

політики; відділ 

інвестиційної діяльності 
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60 

С.1.3.1. Конкурс проектів місцевого розвитку в межах місцевої 
цільової програми «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 - 2020 роки» 

1000,00 1000,00   2000,00 

  

  Оперативна ціль С.2. Забезпечення високої якості життя громадян         
  

  
Завдання С.2.1. Комфортний та конкурентоспроможний заклад 

освіти. 
        управління освіти, молоді 

та спорту 

61 
С.2.1.1. «Створення інклюзивно ресурсного центру у Лиманській 

об’єднаній територіальній громаді» 
2000,00     2000,00 

  

62 
С.2.1.2. Придбання шкільних автобусів для перевезення учнів 

Ліманської ОТГ 
3000,00 6000,00   9000,00 

  

  Завдання С.2.2. Створити систему якісної медичної допомоги         
заклади охорони здоров'я 

63 С.2.2.1. Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ та ФАП 4106,11     4106,11 
  

64 
С.2.2.2. Підключення КЛПЗ «Лиманська центральна районна 

лікарня»  до електронної системи охорони здоров'я е- Health 
3061,00     3061,00 

  

65 

С.2.2.3. КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня» 

«Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення за адресою: 

вул. Незалежності,64. м. Лиман» 

4213,16 0,00   4213,16 

  

  
Завдання С.2.3 Духовне виховання громадян високої культури 

поведінки 
        

управління освіти, молоді 

та спорту; старости; відділ 

культури і туризму 

66 

С.2.3.1. Програма відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, проведення фестивалів, конкурсів та інших 

театралізованих, видовищних, культурних масових заходів 

1074,00 1000,00 1000,00 3074,00 
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Завдання С.2.4. Популяризація та заохочення екологічної 

енергозберігаючої поведінки мешканців. 
        

відділ житлово-

комунального 

господарства 

67 
C.2.4.1. Участь в екологічному форумі та видання поліграфічної 

продукції на екологічну тематику 
25,00 25,00 30,00 80,00 

  

  
Завдання С.2.5. Розширити мережу (інфраструктуру) закладів з 

надання соціальних послуг 
        

УСЗН 

68 С.2.5.1. Придбання спецавтомобіля для Соціального таксі   1500,00   1500,00 
  

69 
С.2.5.2. Придбання пасажирського мікроавтобусу для Мобільного 

соціального офісу 
  1500,00   1500,00 

  

  
Оперативна ціль С.3. Охорона законних прав та вдосконалення 

системи безпеки жителів громади 
        

  

  Завдання С.3.1. Пожежна безпека ОТГ.         
КЗ "Центр безпеки 

громадян" 

70 
С.3.1.1. «Капітальний ремонт будинку пожежної охорони с. Рубці 

(вул. Центральна, 1а)» 
1200,00     1200,00 

  

  Завдання С.3.2. Дотримання принципу верховенства права.          
керуючий справами 

  Завдання С.3.3. Охорона громадського порядку.         
керуючий справами, відділ 

житлово-комунального 

господарства  

71 
С.3.3.1. Придбання, утримання камер відеоспостереження на 

об'єктах благоустрою, оренда електричних стовпів 
200,00 300,00 300,00 800,00 

  

  Всього 506426,43 181925,82 217922,85 906275,09   
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4.Перелік технічних завдань 

на проекти регіонального розвитку 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

А.СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ  

Завдання А.1.1. Поліпшення спроможності громади та створення 
привабливого інвестиційного клімату 

Назва Проекту 

 

А.1.1.1. “Внесення змін до генерального плану м.Лиман з розробленням 

плану зонування  та детальних планів окремих територій” 

Цілі проекту   Розроблення, погодження та затвердження сучасної містобудівної 
документації, яка дозволить здійснювати владні повноваження в межах 

Лиманської ОТГ: 

- прогнозування розвитку території міста - як центру Лиманської ОТГ; 

-взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час 
планування і забудови територій міста; 
- визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та 
громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, 

оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів; 
- встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено 

провадження містобудівної діяльності.   

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ, м.Лиман 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

      Останнє корегування генерального плану м.Лиман розроблялось та 
затверджувалось у 2011році. 
     На підставі необхідності реалізації інвестиційних програм і проектів,  
змін у видах функціонального використання окремих територій,  вирішення 
екологічних та інженерних питань виникла необхідність для внесення змін 

в містобудівну документацію, а саме генеральний план м.Лиман. 

     Для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тисяч осіб 

генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами всієї 
території таких населених пунктів.  

 Стислий опис проекту    З метою визначення умов та обмежень використання території для 
містобудівних потреб у межах визначених зон розробляється План 

зонування території. План зонування території дозволить створити 

сприятливі умови для життєдіяльності людини, забезпечить захист 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, запобігати надмірній концентрації населення і об’єктів 
виробництва, сприятиме зниженню рівня забруднення навколишнього 

природного середовища, охорони та використання територій з особливим 

статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, 

а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.  

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

42,6 тис.осіб Лиманської ОТГ 

Ключові заходи проекту - визначення розробника містобудівної документації; 
- складання та затвердження проекту завдання на розроблення 
містобудівної документації; 
- надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення 
об'єктів державного й регіонального значення, або доручення щодо їх 

збирання; 
- узгодження проекту містобудівної документації з органами місцевого 

самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних 

громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів; 
- громадські слухання щодо врахування громадських інтересів в 
містобудівній документації на місцевому рівні; - розгляд проекту 

містобудівної документації архітектурномістобудівною радою; 

- проведення експертизи містобудівної документації; 
- подання на затвердження завершеного проекту містобудівної 
документації.   
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Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник  

План зонування території  1 проект 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

 Визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та 
громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, 

оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів; 

Відповідальний за реалізацію Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Лиманської 
міської ради 

 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 рік  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради;  

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
650,0 650,0 0 0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

А.СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ 

Завдання А.1.1. Поліпшення спроможності громади та створення 
привабливого інвестиційного клімату 

Назва Проекту 

 

А.1.1.2. Внесення змін до генеральних планів смт.Зарічне, смт.Ярова, 

с.Яцківка, смт. Дробишеве, с. Ставки  

Цілі проекту Розроблення, погодження та затвердження сучасної містобудівної 
документації, яка дозволить здійснювати владні повноваження в межах 

Лиманської ОТГ 

 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

      Розробка генеральних планів сіл, селищ та селищ міського типу 

Лиманського району  Донецької області відбувалась  у 1970-1980 р.р. 

     На підставі необхідності реалізації інвестиційних програм і проектів,  змін 

у видах функціонального використання окремих територій,  вирішення 
екологічних та інженерних питань виникла підстава для внесення змін у 

містобудівну документацію, а саме генеральних планів смт.Зарічне, 
смт.Ярова, смт. Дробишеве, с.Яцківка, с-ща Ставки Лиманського району 

Донецької області. 
 

 Стислий опис проекту   Проектами передбачається внести зміни до існуючих генеральних планів 
населених пунктів для обґрунтування довгострокової стратегії планування та 
забудови території населених пунктів з метою створення сприятливих умов 
для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання 
надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня 
забруднення навколишнього природного середовища, охорони та 
використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, 
об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель 
сільськогосподарського призначення і лісів.  
    Попередньо, до внесення змін до існуючих генеральних планів, буде 
оновлюватись топографічна основа відповідних територій.  

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

    Створення сприятливих умов для гармонійного розвитку населених 

пунктів Лиманської ОТГ. 

    Обгрунтувано майбутні потреби і визначення переважні напрями 

використання територій з урахуванням державних, громадських і приватних 

інтересів.  
    Забезпечено раціональне розселення та визначено напрями сталого 

розвитку населених пунктів 
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    Визначено території, що мають особливу екологічну, рекреаційно - 

оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлено 

передбачені законодавством обмеження на їх планування , забудову та інше 
використання. 
    Отримано міською радою та її виконавчим органом законні підстави для 
здійснення владних повноважень на територіях Лиманської ОТГ.  

Ключові заходи проекту Оновлення картографічних основ та виготовлення векторних електронних 

карт масштабу 1:2000. Внесення змін до генеральних планів смт. Зарічне, 
смт. Ярова  -2020 рік. 
Оновлення картографічних основ та виготовлення векторних електронних 

карт масштабу 1:2000.Внесення змін до генеральних планів с.Яцківка, смт. 
Дробишеве, с-ща Ставки — 2021 рік.  

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник  

оновлена векторна карта 
генеральний план 

5 одиниць 
5 одиниць 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

    визначено і раціонально розташовано зони житлової та громадської 
забудови, виробничі, рекреаційні, природоохоронні, оздоровчі, історико-

культурні та інші зони і об'єкти; 

Відповідальний за реалізацію Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Лиманської 
міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2020 -  2021 роки  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; проектні організації 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
1250 0 500,00 750,00 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

А.СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ Завдання А.1.1. 

Поліпшення спроможності громади та створення привабливого 

інвестиційного клімату 
Назва Проекту А.1.1.3. «Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі 

аукціону». 
Цілі проекту Підготовка, проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав, 

або продажу прав оренди на земельні ділянки комунальної форми власності 

Територія на яку проект матиме 

вплив 
Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Продаж або продаж прав оренди на землю на конкурентних засадах (аукціон) 

з метою залучення до участі у торгах як можна більше учасників для 
збільшення відсоткового показнику з надходжень до бюджету ОТГ плати за 
землю 

Стислий опис проекту У ході реалізації проекту буде проведено земельні торги з продажу або 

продажу прав оренди на землю згідно чинного законодавства 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Продаж прав, або продаж прав оренди на землю з максимально більшим 

залученням коштів до місцевого бюджету 

Ключові заходи проекту • Формування земельних ділянок 
• Підготовка лотів до проведення земельних торгів 
• Організація земельних торгів 
• Проведення земельних торгів 
• запобігання корупційним діям в області ринку земель 
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Індикатори досягнення 

результату 
Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 

Укладено договорів    

Отримано коштів після проведення торгів (тис.грн) 

 

 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Будуть продані права на землю на конкурентних засадах з максимально 

більшим залученням коштів до місцевого бюджету 

Відповідальний за реалізацію відділ земельних відносин виконавчого комітету міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 — 2021 роки 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 
Виконавчий комітет міської ради; організації; тощо 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші.  
135,0 45,0 45,0 45,0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

А. СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ Завдання А.1.1. 

Поліпшення спроможності громади та створення привабливого 

інвестиційного клімату 
Назва Проекту А.1.1.4. «Оновлення планово-картографічних матеріалів» 
Цілі проекту Розробка технічної документації в паперовому та електронному вигляді 

щодо оновлення планово-картографічних матеріалів 

Територія на яку проект матиме 

вплив 
Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або які 
умови для стійкого розвитку будуть 

створені 

Оновлено планово-картографічні матеріали Лиманської ОТГ. Будуть 
встановленні чіткі межі адміністративно-територіальних одиниць 
Лиманської ОТГ  

Стислий опис проекту У ході реалізації проекту буде оновлено та удосконалено планово-

картографічні матеріали території Лиманської ОТГ для більш 

раціонального використання, перерозподілу земель. Будуть встановлені 
чіткі межі адміністративно-територіальних одиниць Лиманської ОТГ та 
виготовлені картографічні матеріали з нанесенням меж на них 

Очікуваний результат, орієнтовна 

кількість отримувачів вигоди 
Створення інформаційної бази для забезпечення дотримання вимог 
земельного законодавства, ведення державного земельного кадастру, 
регулювання земельних відносин, моніторингу земель 

Ключові заходи проекту • Встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних 

одиниць 
• Оновлення планово-картографічних матеріалів 
• Встановлення меж кожного населеного пункту  
• Виготовлення електронних та картографічних матеріалів з 
нанесеними межами на них 

Індикатори досягнення результату Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 

Розроблено планово-картографічних матеріалів  

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Створено інформаційну базу у вигляді планово-картографічних 

матеріалів для регулювання земельних відносин та раціонального 

використання, перерозподілу земель стосовно землевласників та 
землекористувачів; встановлено чіткі межі району, населених пунктів до 

фактичного стану з нанесенням їх на картографічні матеріали, які будуть 
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забезпечувати раціональний розподіл земель 

Відповідальний за реалізацію відділ земельних відносин виконавчого комітету міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 рік 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 
Виконавчий комітет міської ради; організації; науково-дослідні 
інститути; тощо 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші.  

3275,6 3275,6 0 0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

А. СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ Завдання 

А.1.1. Поліпшення спроможності громади та створення 

привабливого інвестиційного клімату 

Назва Проекту А.1.1.5. «Створення умов для впровадження реформ в галузі 

землеустрою Лиманської ОТГ» 

Цілі проекту Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки 

комунальної власності у вигляді схем, проектів, робочих проектів 

або технічних документацій. Розроблення технічних документацій 

з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів, які 

входять до складу Лиманської ОТГ. Проведення інвентаризації 

земель несільськогосподарського призначення для забезпечення 

ведення даних Державного земельного кадастру, здійснення 

контролю за використанням і охороною земель 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або які 

умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Буде виготовлена необхідна документація із землеустрою на земельні 

ділянки комунальної власності для оформлення права власності на 

землю за Лиманською ОТГ для подальшого використання та 

розпорядження землею. Визначеться якісний стан земельних ділянок, їх 

межі, розмір, склад угідь, тощо. 

Стислий опис проекту У ході реалізації проекту буде виготовлятись землевпорядна 

документація, а саме: 

• проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
• технічна документація із землеустрою щодо встановлення 
/(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
• технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 

сервітуту 
• технічна документація із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок; 
технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель. 
• технічна документація з нормативно грошової оцінки земель 
населених пунктів 

Очікуваний результат, орієнтовна Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки 
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кількість отримувачів вигоди комунальної власності. Оновлена нормативно грошова оцінка земель 

населених пунктів для більш точного розрахунку орендної плати та 

сплати податків за землю. Забезпечення ведення Державного 

земельного кадастру, здійснення контролю за використанням і 

охороною земель 

Ключові заходи проекту • Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки 

комунальної власності 
• Виготовлення технічних документацій з нормативно грошової 
оцінки земель населених пунктів Лиманської ОТГ 
• Проведення інвентаризації земель несільськогосподарського 

призначення 

Індикатори досягнення результату Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий 

показник 

Виготовлення документації із землеустрою на 

земельні ділянки комунальної власності у вигляді 

схем, проектів, робочих проектів або технічних 

документацій 

 

 

Сталість проекту (що буде 

відбуватися після завершення 

фінансування проекту) 

Виготовлено документацію із землеустрою для оформлення права 

комунальної власності на земельні ділянки. Технічні документації з 

нормативно грошових оцінок земель населених пунктів дадуть 

можливість для більш точного розрахунку орендної плати та сплати 

податків за землю по кожному населеному пункту окремо. За 

інвентаризацією земель несільськогосподарського призначення будуть 

визначені місця розташування об'єктів, меж земельних ділянок, 

виявлення земель що не використовуються, використовуються не 

раціонально або не за цільовим призначенням. 

Відповідальний за реалізацію відділ земельних відносин виконавчого комітету міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 рік 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 
Виконавчий комітет міської ради; землевпорядні організації; науково-

дослідні інститути; тощо 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші.  

375,0 375,0 0 0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект 

А.Сталий економічний розвиток  громади  
Завдання А.1.2. Розвиток індустріального парку, сучасного логістичного 

центру, оптового аграрного ринку 

Назва Проекту 

 

А.1.2.1.  “Створення та функціонування Індустріального парку 

“Лиманський”. 

 

Цілі проекту Активізація економічної діяльності, залучення інвестицій в Лиманську 

об’єднану територіальну громаду (далі - Лиманська ОТГ), створення 
нових робочих місць, зменшення рівня безробіття, забезпечення 
прискорення соціально-економічного розвитку території, підвищення 
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конкурентоспроможності регіону. 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

 Створені привабливі умови для залучення інвесторів з новими 

виробництвами, новими підприємствами, що дозволить забезпечити 

новими робочими місцями мешканців об’єднаної територіальної громади, 

внутрішньо переміщених осіб, а також населення регіону. 

Стислий опис проекту Лиманська ОТГ стоїть перед викликом створення нової економічної 
платформи для свого подальшого розвитку, що вимагає активізації 
економічної діяльності суб’єктів господарювання. Головним завданням 

при цьому є подолання проблеми недостатньої кількості сучасних робочих 

місць із високим рівнем оплати праці. 
План створення Індустріального парку «Лиманський»  передбачає 
будівництво сучасного, високотехнологічного розвиненого господарського 

комплексу з ефективним управлінням технологічними процесами, з 
очікуваною кількістю 1200 нових робочих місць. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Реалізація проекту матиме суттєвий вплив на формування регіональної 
та місцевої політики у сфері стимулювання залучення інвестицій, 

створення нових робочих місць, привабливого ділового клімату, 
збільшення потоків внутрішніх і зовнішніх інвестицій, фінансових 

надходжень, створення позитивного іміджу не лише Лиманської ОТГ та 
Донецької області, а й України в цілому; зміцнення довіри іноземних 

інвесторів до держави Україна, підвищення рівня ділової активності 
бізнес-середовища. 

Ключові заходи проекту • Виготовлення  проектно-кошторисних документацій щодо 

розбудови інженерно-транспортної інфраструктури до території 
промислового майданчика Індустріальний парк «Лиманський»; 

• Будівництво  інженерно-транспортної інфраструктури 

(газопостачання,водопостачання/водовідведення, енергопостачання); 
• Розробка детального плану індустріального парку для подальшого 

розвитку та облаштування; 
• Проведення  інформаційної та промоційної кампаній; 

• Пошук потенційних інвесторів та учасників індустріального 

парку. 
• Наповнення індустріального парку. 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник  

Виготовлено проектно-кошторисні документації з 
експертними звітами 

Надходження до місцевого бюджету від сплати 

зборів та податків 
Кількість створених робочих місць для 
обслуговування майданчику (офіційно 

працевлаштованих осіб)  

4 

 

104 млн. грн. 

 

1200 

 

 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Забезпечена фінансова сталість за рахунок орендних платежів від наявних 

учасників індустріального парку, які будуть спрямовані на утримання 
інженерних мереж, а також подальшу реалізацію маркетингової стратегії з 
метою пошуку додаткових учасників парку.  Згідно концепції 
Індустріального парку, а також у результаті реалізації цього проекту, 
прогнозується збільшення відрахування до бюджетів та державних 

фондів. Відбуватиметься розбудова соціальної інфраструктури, 

впровадження освітніх та розвиткових проектів.  В рамках проекту 

відбудеться стимулювання навчання та підвищення кваліфікації робочої 
сили. Індустріальний парк «Лиманський» може стати прикладом для 
інших областей України як підвищити інвестиційну привабливість регіону 

та залучити інвесторів. 
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Відповідальний за реалізацію Виконавчий комітет міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019-2021 рр. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; керуюча компанія, ДФРР; будівельно-

монтажні організації; підрядні організації; тощо 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ та інші 
10211,987 10211,987   

 

 Стратегічна ціль Стратегії, 
якої відповідає проект: 

А.Сталий економічний розвиток громади  Завдання А.1.3. Створення умов для 
інвесторів житла, будівництво соціального житла. 

 Назва Проекту 

 

А.1.3.1. «Реконструкція нежитлової будівлі-гуртожитку». 

 Цілі проекту Покращення умов життєвого середовища та забезпечення тимчасовим житлом 

внутрішньо переміщених осіб та дітей-сиріт, шляхом реалізації проекту 

 Територія на яку проект 

матиме вплив 

Лиманська ОТГ 

 Яка проблема вирішена, 

та/або які умови для 

стійкого розвитку будуть 

створені 

Забезпечено тимчасовим житлом 250 ВПО та дітей-сиріт  

 Стислий опис проекту В Лиманській ОТГ 114 дітей-сиріт, які перебувають на квартирному обліку, не 
мають змоги не тільки отримати житло, а навіть змоги приписатися для 
подальшого влаштування на роботу. 
В місті Лиман не проводиться будівництво житлового фонду. На території міста 
Лиман по вул. Івана Лейко, 2 та вул. Студентська, 4 розташовані порожні будівлі 
гуртожитків, які тривалий час не використовуються за призначенням.  

Проведення робіт з реконструкції гуртожитків дозволить надати у тимчасове 
користування 18 квартир та 45 кімнат для родин внутрішньо-переміщених осіб, 

які змушені були кинути помешкання, що знаходяться на тимчасово окупованій 

території та районах проведення АТО, та мешкають у знайомих та родичів, в 
орендованих квартирах та соціально-незахищених верств населення (дітей - 

сиріт). Розселення зазначених категорій громадян та їх родин буде здійснюватися 
у помешкання, придатні до проживання з відповідними санітарними і соціальними 

потребами. Реконструкція будівлі гуртожитку – соціально-економічна 
необхідність, направлена на покращення умов життєвого середовища внутрішньо 

переміщених осіб та дітей-сиріт. 

 Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Забезпечення тимчасовим житлом 250 ВПО та дітей-сиріт  

 

 

Ключові заходи проекту 1. Проведення закупівлі згідно тендерних процедур 

2. Реконструкція гуртожитків 
3. Здійснення технічного та авторського нагляду за якістю виконаних робіт. 
4. Введення в експлуатацію  

 Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 

(2018) 

 Сталість проекту (що 

буде відбуватися після 
завершення фінансування 
проекту) 

Забезпечення тимчасовим житлом дітей-сиріт та ВПО 250 осіб 

 Відповідальний за 

реалізацію 

Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 
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 Термін реалізації проекту 

(з-по) 

2019 рік  

 Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту 

Виконавчий комітет міської ради; ДФРР; ЄІБ, будівельно-монтажні організації; 
підрядні організації; тощо 

 Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

 Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

28289,1 28289,1 0 0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

А. СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ         Завдання 
А.1.1. Поліпшення спроможності громади та створення привабливого 

інвестиційного клімату 

Назва Проекту А.2.1.1.  «Фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього 
підприємництва» 

Цілі проекту Створення сприятливого бізнес-середовища, стимулювання 
розвитку малого і середнього підприємництва  

Територія на яку проект матиме 

вплив 
Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або які 
умови для стійкого розвитку будуть 

створені 

Здешевлення кредитних ресурсів з метою створення нового 

виробництва, оновлення, реконструкції, розширення існуючого та 
створення нових робочих місць 

Стислий опис проекту У ході реалізації бізнес- проектів, на які буде виділена фінансова 
допомога за участі обласного бюджету,  будуть створені нові 
робочі місця на території Лиманської ОТГ     

Очікуваний результат, орієнтовна 

кількість отримувачів вигоди 
Створення нових робочих місць, додаткове надходження податків до 

місцевого бюджету. 

Ключові заходи проекту • Проведення конкурсного відбору  бізнес-проектів 

• Виділення коштів з бюджету ОТГ 

• Моніторинг реалізації проектів 

Індикатори досягнення результату Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 

Кількість реалізованих проектів 

Кількість створених робочих місць 

 

 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Моніторинг реалізації проекту  буде проводитися упродовж 3-х років 

Відповідальний за реалізацію Виконавчий комітет міської ради, Донецька обласна державна 
адміністрація, фізичні особи-підприємці 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 -2021 
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Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 
Виконавчий комітет міської ради, обласна-державна адміністрація, 
фізичні особи-підприємці 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

обласний бюджет, бюджет ОТГ, 

інші. 
9999,90 3333,3 

3333,3 3333,3 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

А. СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ 

Завдання А.2.1. Створення сприятливих умов для розвитку бізнес- 
середовища. 

Назва Проекту 

 

А.2.1.2.Організація громадських робіт 

 

Цілі проекту Організація суспільно корисних оплачувальних громадських робіт до яких 

залучаються безробітні особи з метою стимулювання мотивації до праці 
та матеріальної підтримки 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

м. Лиман та Лиманськй район 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Тимчасова зайнятість безробітного населення та проведення робіт що 

відповідають суспільним потребам об'єднаної територіальної громади     

Стислий опис проекту Проведення громадських робіт направлено на благоустрій територій 

населених пунктів, упорядкування пам’ятників та місць меморіального 

поховання, інформування населення стосовно порядку оформлення 
субсидій та отримання своєчасно кореспонденції населенням, 

інформування та соціальний супровід внутрішньопереміщених осіб та 
учасників АТО, ООС, надання допомоги в закладах охорони здоров'я та 
соціальної сфері 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

У ході проведення громадських робіт буде буде задіяно  500-800 

безробітних осіб, у т.ч. ВПО та соціально уразливих верств населення, 
покращено стан благоустрою територій населених пунктів, упорядковано 

пам’ятники та місця меморіального поховання, проінформовано 

населення стосовно порядку оформлення субсидій та отримання 
своєчасно кореспонденції населенням, проведено інформування та 
соціальний супровід внутрішньопереміщених осіб та учасників АТО, 

ООС, проведена допоміжна робота в закладах охорони здоров'я та 
соціальної сфери 

Ключові заходи проекту  Економічне, соціальне та екологічне значення для ОТГ. 

 Тимчасова зайнятість населення, що не потребує спеціальної 
підготовки. 

  Матеріальна підтримка безробітних. 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2019) 

Створення тимчасових робочих місць 
 

Відрахування єдиного внеску 

 

Відрахування податку з доходів 
 

Відрахування військового збору 

425 місць 
 

180 237 грн 

147 557 грн 

12 296  грн 
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Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Покращення стану територій громади 

Зняття соціальної напруги 

Фінансова підтримка безробітних осіб   

Збільшення надходжень до бюджету  

Відповідальний за реалізацію Лиманський міський центр зайнятості 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019-2021 роки 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради, Державна служба 
зайнятості, роботодавці 

 

Стратегічна ціль Стратегії, 
якої відповідає проект: 

А.Сталий економічний розвиток громади  Завдання А.2.1. Створення 
сприятливих умов для розвитку бізнес- середовища 

Назва Проекту А.2.1.3. «Будівництво торгівельних рядів в с. Нове, с.Рубці, с.Лозове, 

с.Дробишево, с.Новоселівка, с.Терни». 

Цілі проекту Упорядкування вуличної торгівлі, дотримання правопорядку та 
належного санітарного стану сільських населених пунктів, 
поповнення місцевого бюджету, забезпечення захисту прав покупців.  

Територія на яку проект 

матиме вплив 

с. Нове, с.Рубці, с.Лозове, с.Дробишево, с.Новоселівка, с.Терни 

Яка проблема вирішена, 

та/або які умови для 

стійкого розвитку будуть 

створені 

Ліквідовано несанкціоновану торгівлю, наявність якої призводило до 
порушень прав споживачів, порушення вимог щодо торгівлі 
продовольчими товарами, та забрудненню територій.    

Стислий опис проекту 

 

У ході реалізації проекту буде покращено благоустрій населених 
пунктів та приведено торговельну мережу у відповідність до вимог 
чинного законодавства - ліквідовано несанкціоновану торгівлю у 

населених пунктах  Нове, Рубці, Лозове, Дробишево, Новоселівка, 
Терни, для чого буде відведено земельну ділянку під будівництво 

комунального ринкового майданчика з необхідною інфраструктурою 

для обладнання  торгових місць 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Створено умови для забезпечення захисту прав споживачів (близько 
6200 мешканців). Покращено благоустрій та зовнішній вигляд 

населених пунктів. 

Ключові заходи проекту • Відведення земельної ділянки 

• Виготовлення проекту будівництва 
• Будівництво комунального ринкового майданчика. 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, 

бюджет ОТГ,  

ФЗДССВБ, інші. 

3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
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Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий 

показник 
(2019) 

Кількість скарг споживачів (кількість звернень 
громадян до селищних та районних органів) 

Кількість створених робочих місць для 
обслуговування майданчику (офіційно 

працевлаштованих осіб)  

20 звернень 

 

70 осіб 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати торгівельні ряди с. Рубці, с.Лозове, с.Нове, 
с.Дробишево, с.Новоселівка, с.Терни у функціональному стані буде 
КП «Лиманський Зеленбуд»  

Відповідальний за 

реалізацію 

Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 
ради 

Термін реалізації проекту  2019 рік  

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; будівельно-монтажні організації; 
підрядні організації; тощо 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021  

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
2370,0 2370,0   

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

А. СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ  

А 3.1. Визначення туристичних об’єктів, створення туристичних продуктів, 
формування кластеру туристичних підприємств  

Назва Проекту А.3.1.1. “Пізнаємо природу, щоб її зберегти” 

Цілі проекту Створити в Народному краєзнавчому музеї м. Лиман сучасний простір з 
відображенням природи рідного краю, її «мешканцями» (тваринами, 

птахами, рибами, тощо), з можливостями користування інтерактивними 

(ігровими) засобами, що дозволить відвідувачам випробувати свої знання і 
вміння користуватись дарами природи. 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, 

та/або які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

Експозиції у кімнаті природи виготовлені майже 20 років потому, застарілі, 
непривабні, втрачають інтерес, не виконують інформаційної функції у повній 

мірі, а тому потребують оновлення і осучаснення. Це при тому, що ця кімната 
найбільш улюблена мешканцями всієї громади і гостями міста. 

Стислий опис проекту Демонтаж старих конструкцій кімнати природи; - Поточний ремонт кімнати; 

- Виготовлення інсталяцій (стеля натяжна «Небо», монтаж банерів з фото 

печаттю,що відображають рідну природу; підлога наливна 3-d з ефектом 

водного миру; установка декоративних дерев з розміщенням в них зразків 
дерев, що ростуть у наших лісах; розміщення музейних чучел, грунтів; 
монтаж креативних конструкцій для інформаційних матеріалів про тварин, 

птахів, риб, гриби, шкідників лісу і рослин; - Освітлення всіх експозицій; - 

Установка аудіо-системи для відтворення лісових звуків та проведення аудіо 

екскурсій; - Установка імітованих пеньків, на яких можна присісти, щоб 
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відпочити на «лоні природи» і ознайомитись з потрібною інформацією, у т.ч.-

екологічної спрямованості; 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Даний проект зробить зал природи музею більш привабливим і цікавим, 

значно збільшить кількість відвідувачів і друзів природи, розширить їх 

знання у цій темі, надасть можливість отримати відповіді на запитання 
стосовно природи, а в цілому – сприятиме дбайливому відношенню до неї, 
змістовному відпочинку нашим громадянам і гостям міста. Чудова природа 
має бути гідно представлена у музеї. 

Ключові заходи проекту  Поточний ремонт залу природи  

 Придбання матеріалів та обладнання 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник  

Кількість відвідувачів 
Кількість проведених заходів екологічної 
спрямованості 

2984 

80 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Музей стане одним з найцікавіших туристично-привабливих об’єктів міста 
Лиман. 

Відповідальний за реалізацію Відділ культури і туризму виконавчого комітету міської ради 

Термін реалізації проекту (з-
по) 

  2019 рік  

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту 

Відділ культури і туризму Лиманської міської ради, Народний краєзнавчий 

музей м. Лиман, підрядна організація 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

А. СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ  

Завдання А.3.1. Визначення туристичних об’єктів, створення туристичних 

продуктів, формування «кластеру» туристичних підприємств.  

Назва Проекту 

 

 А.3.1.2.Путівник «Туристична Лиманщина»  

 

Цілі проекту Сприяння культурному та туристичному розвитку громади, пошук та 
визначення особливостей побуту та привабливих туристичних об’єктів 
 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Даний путівник популяризує  туристичні об’єкти Лиманщини, залучить 
туристів до самостійного вивчення туристичних об’єктів, дасть коротку 

довідку про об’єкт та контактні дані  для  вирішення питання харчування  
та нічлігу (за потреби) 

Стислий опис проекту Після збору інформації про туристичні об’єкти Лиманщини, обробки фото, 

даних про контакти, буде створений  макет путівника. Після погодження 
макету його надрукують. Частина буде роздаватись як  презентаційний та  
рекламний матеріал, а частина  піде як  довідковий матеріал для 
поповнення фондів бібліотек Лиманської ЦБС. Протягом трьох років 
путівник може доповнюватися новими туристичними об’єктами. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

- Підвищить рівень співпраці влади та громадськості  
- Популяризує туризм Лиманщини;  

- Ознайомить жителів міста та гостей з туристичним потенціалом 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

150,0 150,0 0 0 
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Лиманщини.  

Ключові заходи проекту  Розробка путівника; 
 Розробка  стенду народного промислу; 

 Виготовлення рекламного матеріалу та розповсюдження; 
 Участь у регіональних виставках.   

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник  

Виготовлення путівника 
Участь у регіональних виставках 

500 

10 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Путівник буде популяризувати  туристичні об’єкти Лиманщини 

Відповідальний за реалізацію Відділ культури і туризму виконавчого комітету міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по)   2019-2020 роки  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Відділ культури і туризму Лиманської міської ради, заклади культури 

Громадськи організації 
 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

А. СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ 

Завдання А.3.1. Визначення туристичних об’єктів, створення туристичних 

продуктів, формування «кластеру» туристичних підприємств. 

Назва Проекту 

 

А.3.1.3. Створення мережі туристичних шляхів Лиманщини загального 

користування для активного, зеленого, екологічного туризму, як 

складової соціально-економічного розвитку громади. 

Цілі проекту Підвищення доступності туристичних ресурсів для туристів з активними 

формами пересування, підвищення безпеки туристів та інформаційної 
наповненості маршрутів внутрішнього туризму, покращення якості 
туристичного продукту. Популяризації відпочинку в Лиманській ОТГ, 

сприяння розвитку сільської інфраструктури, самозайнятості сільського 

населення, виховання поваги до краси рідного краю, сприяння збереження 
навколишнього середовища, пропаганда здорового способу життя. 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Проблема відсутності маршрутів, що поєднують кілька туристичних 

об’єктів та локацій, які б створювали та популяризували загальний 

туристичний продукт Лимарщини. Вони також є  більш зручними та 
економічно вигідними для туриста.   

Стислий опис проекту Проблема доступності до об’єктів туристичного потенціалу вважається 
однією з головних у розвитку туристичної індустрії в Україні. Проблема 
додатково загострена із-за відсутності до останнього часу (2014 р.) власної 
нормативної бази у цій сфері та впровадження різного роду систем 

візуальної туристичної інформації ряду країн. Це приводить до 

непорозумінь і дезорієнтації туристів під час маршрутів активного туризму, 
негативно відбивається на безпеці подорожей, якості туристичного 

продукту. Рекомендаціями європейських структур, які координують роботи 

в області інфраструктури доступності активного туризму передбачено 

створення багаторівневих національних мереж туристичних шляхів за 
видами туризму. Туристичний шлях – дороги, стежки, водойми та інші 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

100,0 70,0 0,0 30,0 
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комунікації, відповідним чином позначені туристичними знаками, 

призначені для туристичних подорожей. Відповідно до ДСТУ 7450:2013 

«Знаки туристичні активного туризму» ми маємо підстави для створення 
локальної  мережі туристичних шляхів і приєднання їх до Національної 
мережі. У проекті пропонується створити кістяк мережі шляхів для 
найбільш популярних видів активного туризму– велосипедного та 
пішохідного, який дасть поштовх до її розвитку  в подальшому за рахунок 
залучення зацікавлених суб’єктів підприємництва і інших організацій 

туристичного профілю, зацікавлених в залученні до національної мережі. 
Це приведе до підвищення туристичної привабливості регіону і добробуту 

населення. 
Маршрут 1 « Лиман-Торське-Ямпіль-Закітне-Крива Лука-Озерне-Діброва-
Лиман» 

Маршрут 2 «Лиман – Дробишеве – Шандриголове –Новоселівка- 
Олександрівка- Ярова-Лиман» 

Маршрут 3 «Лиман – Щурове - Голубі озера-Лиман» 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Підвищення туристичної привабливості регіону і добробуту 42,6 тис.осіб 

населення 

Ключові заходи проекту • Визначення ідеї  
• Пошук партнерів із трьох секторів: громадського, соціального і 
господарського, проведення круглого столу з залученням фахівців; 
• Підготовка спеціалістів з створення туристичних шляхів; 
• Вибір назви маршруту і розробка логотипу; 

• Підготовка концепції розвитку маршруту, залучення учасників, вибір 

координатора маршруту; 

• Проектування і погодження туристичних шляхів. 
• Ознакування туристичних шляхів. 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник  

Навчено 1 спеціаліста зі створення туристичних шляхів; 
Спроектовано і погоджено 3 шляхів обласного 

значення; 
Ознаковано в межах Лиманської ОТГ  3 шляхів 
обласного значення; 
Створено 15 нових робочих місць 

 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Реалізація заходів проекту дозволить створити потужну базу для розвитку 

зеленого та активного туризму, і, як наслідок, активізувати розвиток малого 

підприємництва та самозайнятості сільського населення, наповнення 
місцевого бюджету та покращення добробуту місцевого населення. 

Відповідальні за реалізацію Відділ культури і туризму виконавчого комітету міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 – 2020  роки. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Відділ культури і туризму виконавчого комітету міської ради  

ГО «Асоціація екологічного та активного туризму» 

ГО «Карпатські стежки» 

ГО «ЦПГА «Крила» 

ДП «Лиманський лісгосп» 

 

 Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

А. СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ Завдання А.3.3. 

Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку. 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

150,0 50,0 50,0 50,0 
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 Назва Проекту А.3.3.1. «Благоустрій озера Ломоносівське» 

 Цілі проекту Відновлення рекреаційної зони 

 Територія на яку проект 

матиме вплив 

м.Лиман 

 Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

Ліквідовано несанкціоноване місце купання, створено належні та санітарні 
умови для відпочинку  

 Стислий опис проекту Основною метою проекту є відновлення рекреаційної зони навколо озера 
Ломоносівське м. Лиман. Озеро знаходиться в межах міста, мікрорайон 

«Південний», навколо розташовані багатоповерхові будинки, де мешкають 
понад 10,0 тис. осіб. На сьогоднішній день зона біля озера знаходиться в 
занедбаному стані та зовсім не облаштована. В рамках проекту на 
фінансування пропонується обладнати простір так, що б на пляжі було 

комфортно та затишно всім категоріям людей. Мешканці, що прийшли 

відпочити на природі, могли насолодитися комфортом (прогулятись, 
посидіти на лавочках чи на траві), а ті що прийшли активно провести час 
та покупатися могли це зробити зручно і головне безпечно.  

 Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Встановлення: 

 3 од. дитячих майданчиків та одного волейбольного поля з штучним 

покриттям, 

- 20од. - лавочок. 
- 20 од. - урн  

- 2 од. - кабінок для перевдягання. 

- 25 од.- ліхтарів  

Ремонт асфальтованих доріжок  900м 

Мешканці  зможуть активно проводити час на свіжому повітрі недалеко 

від своїх домівок в екологічно-чистому  середовищі. Відновлення 
сучасного, комфортного та безпечного пляжу сприятиме формуванню 

здорового способу життя та забезпеченню активного дозвілля. Пляж стане 
справжньою окрасою мікрорайону та тим місцем, де захочуть проводити 

час не тільки місцеві мешканці, а й гості міста. 

 Ключові заходи проекту 1. Виготовлення ПКД 

2. Облаштування громадського пляжу озера 

 Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) 

Кількість місцевого населення, яке б 

користувалось пляжем  

Базовий показник (2018) 

10,7 тис.осіб.; тимчасово 

переміщених осіб 5,0 

тис.осіб.;  

 Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 

фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманський Зеленбуд” 

 Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 
ради 

 Термін реалізації проекту (з-
по) 

2019-2021 року  

 Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; будівельно-монтажні організації; 
підрядні організації; тощо 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
4000,0 0 4000,0 0 
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 Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

А. Сталий економічний розвиток громади  

Завдання А.3.3. Створення та відновлення місць проведення дозвілля та 
зон відпочинку. 

 Назва Проекту 

 

А.3.3.2. «Створення громадського пляжу с. Рубці, с.Яцьківка, 

с.Ямпіль». 

 Цілі проекту Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку 

 Територія на яку проект матиме 

вплив 

с. Рубці, с.Яцьківка, с.Ямпіль 

 Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Ліквідовано несанкціоноване місце купання, створено належні та 
санітарні умови для відпочинку  

 Стислий опис проекту У ході реалізації проекту буде створено об’єкт рекреаційного 

призначення – громадський пляж, на території якого можливо розвивати 

торгівельно – розважальну мережу. Покращення благоустрою села, 
висадження дерев, облаштування доріжок, встановлення паркових лавок, 
ліхтарів зовнішнього освітлення, будування спортивного майданчика. 

 Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Створення громадського пляжу на території Рубцівського 

старостинського округу, Яцьківського старостинського округу, 
Ямпільського старостинського округу зони відпочинку дасть змогу 

відпочивати як місцевим мешканцям (близько 3500 чол.) так і туристам  

 Ключові заходи проекту 1. Виготовлення проекту будівництва 
2. Облаштування громадських пляжів 

 Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) 

 

Кількість місцевого населення, яке б 

користувалось пляжем  

Базовий показник 

(2018) 

3500 осіб 

 Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати громадські пляжі у належному стані  буде КП 

«ЛиманськийЗеленбуд»  

 Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради 

 Термін реалізації проекту (з-по) 2019-2021 року  

 Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; будівельно-монтажні організації; 
підрядні організації; тощо 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
2060,0 200,0 950,0 910,0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

А. СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ 

А 3.3. Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон 

відпочинку.  

Назва Проекту 

 

А.3.3.3. «Програма охорони та збереження  культурної спадщини на 

території Лиманської міської ради на  2019-2021рр» 

Цілі проекту Створення умов для розвитку  сфери охорони пам’яток історії та 
археології, забезпечення  відповідного рівня збереження  і раціонального 

використання об’єктів культурного надбання, які є привабливими 

туристичними об’єктами. 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого 

Станом на 01.01.2018 р. на території Лиманської ОТГ знаходиться 311 

об’єктів археології, 54 памя’тки історії. Програма спрямована на 
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розвитку будуть створені вдосконалення організаційних, матеріально-технічних засад та пошуку 

нових дієвих форм у сфері охорони та збереження  культурної спадщини 

Лиманської ОТГ задля перешкоджанню порушення законодавства 
відносно пам’яток та історичних ареалів. Крім того, надзвичайно 

важливим на сьогодні є реалізація дієвих методів залучення громадськості 
до збереженні культурного надбання Лиманщини. 

Стислий опис проекту • Проведення інвентаризації, паспортизації об’єктів культурної 
спадщини та формування пропозицій для включення цих об’єктів до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України, впровадження та 
налагодження системи обліку об’єктів культурної спадщини; 

• Увічнення визначених історичних подій, видатних постатей в 
історії ОТГ; 

• Популяризація краєзнавчої діяльності; 

• Підвищення рівня відповідальності власників та користувачів 
об’єктів культурної спадщини за їх збереження та використання; 

• Проведення оцінки пам’яток культурної спадщини, визначення 
балансоутримувачів, визначення меж; 

• Залучення до роботи з охорони культурної спадщини жителів 
міста та підприємців через відродження традиції шефства над об’єктами 

історії, 

• Проведення обстежень стану пам’яток з метою визначення 
об’єктів, на яких необхідно першочергово провести дослідні, 
протиаварійні  та консерваційні роботи і складення їх переліку. 

• Створення умов для розвитку туристичної сфери на території 
Лиманської ОТГ з метою створення іміджу Донецької області як 

культурного, мистецького та туристичного центру. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

-  створено комплексну систему охорони культурної спадщини; 

- знайомство жителів міста та гостей з культурним надбанням 

Лиманщини.  

Ключові заходи проекту • Розробка програми; 

• Інвентаризація та паспортизація  об’єктів культурної спадщини. 

• Виготовлення рекламного матеріалу щодо туристичного 

потенціалу та його розповсюдження; 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник  

- Проінвентарізовано  обєкти археологі 
- Проінветаризовано об’єкти історії 
- Виготовлення паспортів 

270 

56 

152 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

-  створено комплексну систему охорони культурної спадщини; 

-  взяття на облік до  Державний реєстру нерухомих  пам’яток  України 

об’єктів культурної спадщини; 

- знайомство жителів міста та гостей з культурним надбанням Лиманщини 

Відповідальний за реалізацію Відділ культури і туризму Лиманської міської ради 

Термін реалізації проекту (з-
по) 

2019-2021 рр  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Відділ культури і туризму Лиманської міської ради, проектні організації, 
старости, інші 
 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
168,0 68,0 50,0 50,0 
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Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект 

А. Сталий економічний розвиток  громади  

Завдання А.4.1. Маркетинг та брендинг території громади. 

Назва Проекту 

 

А.4.1.1.  “Формування позитивного іміджу Лиманської об’єднаної 
територіальної громади” 

Цілі проекту Створити нові брендові об’єкти, залучити меценатів,  сформувати 

концепцію бренду, розробити символіку та слогани, маркетинг території 
громади; створити системи орієнтації, указників, дорожніх знаків, 
вивісок у єдиному брендовому стилі; проведення фестивалів народних 

промислів, танцю, ярмарків з залученням інших регіонів національної 
їжі, екопродукції, тощо 

 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Відсутня конкурента ідентичність територіїї, яка виступає важливим 

чинником просування території та спирається на політичний, 

економічний, соціокультурний потенціал та природно-рекреаційні 
ресурси.  

Довгострокове і вигідне позиціонування на конкурентному ринку, 

присутність бренду території в інформаційному просторі, впізнаваність 
бренду, приплив фінансових ресурсів на територію, трансляцію 

регіональних рішень та ініціатив в зовнішнє середовище. 

Стислий опис проекту Підвищення конкурентоздатності задля добробуту його мешканців, 
формування позитивного сприйняття ОТГ, промоція та поширення 
позитивних знань про територіальну громаду серед місцевих мешканців,  
в області та  Україні, на міжнародному рівні   пошук донорських та 
інвестиційних коштів задля розвитку Лиманської ОТГ, поширення знань 
про історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний та 
туристичний  потенціал. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Підвищення рівня впізнаваності Лиманської ОТГ та туристичної 
привабливості. Промоція громади допоможе зацікавити потенційних 

інвесторів та підняти престиж території серед місцевої молоді, яка 
бачитиме перспективу самореалізації саме у рідному краї. Створення 
нових туристичних продуктів, збільшення кількості туристів. 

Ключові заходи проекту Позиціонування території;  
Розроблення брендбуку; 

Промоція територій ( участь у спеціалізованих виставках, форумах 

тощо) 

Розробка та виготовлення сувенірної продукції (в.ч. автентичного 

характеру) 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник  

Розроблений бренд ОТГ 

Збільшення кількості туристів 
Розроблені туристичні маршрути 

Створення власного виробництва 
Створення робочих місць 

1 

20% 

15 

3 

25  

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Розроблений бренд є потужним дієвим інструментом у вирішенні 
завдань соціально-економічного розвитку території ,  ідентичність, 
системно виражена в яскравих і привабливих ідеях, символах, 

цінностях, образах, де  максимально повне і адекватне відображення в 
іміджі громади. Бренд ОТГ будується на основі інтеграції бачення 
громади зсередини  і його сприйняття ззовні. 

Відповідальний за реалізацію Виконавчий комітет міської ради  

Термін реалізації проекту (з-по)  2019-2021 рр. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради, маркетингові організації, громадські 
організації 
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Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
220,0 50,0 70,0 100,0 

 

 Стратегічна ціль Стратегії, 
якої відповідає проект: 

А.СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ  

Завдання А.4.1. Маркетинг та брендинг території громади 

 Назва Проекту 

 

А.4.1.2. Заходи з оновлення в’їзних стел на території 
Лиманської ОТГ 

 Цілі проекту Здійснити заходи з оновлення малих архітектурних 

форм- в’їздних знаків (стел) на території адміністративно 
— територіальної одиниці Донецької області — 

Лиманського району 

 Територія на яку проект 

матиме вплив 

     Лиманська ОТГ 

 Яка проблема вирішена, 

та/або які умови для 

стійкого розвитку будуть 

створені 

   У зв’язку зі створенням у 2015 році Лиманської об’єднаної 
територіальної громади, яка об’єдналась в межах району, 
виникла необхідність в оновленні  стел на в’їзді-виїзді на 
територію Лиманського району 
 

   Стислий опис проекту     Оновлення стел з відповідною назвою, символікою та 
датою об’єднання на в’їзді на територію Лиманської ОТГ на 
межі зі Слов’янським районом Донецької області та 
Кременським районом Луганської області  

 Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Лиманська ОТГ 

 Ключові заходи проекту      Планується забезпечити проведення робіт:  
- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

- розробка проектно-кошторисної документації; 
- будівництво (оновлення) в’їздної стели 

 Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий 

показник  

 в’їзна стела 2 

 Сталість проекту (що буде 
відбуватися після 
завершення фінансування 
проекту) 

 Після встановлення стел буде сформовано позитивний 

імідж Лиманської об’єднаної територіальної громади, як 
першої потужної громади, створеної на території Донецької 
області 

 Відповідальний за 

реалізацію 

Відділ містобудування та архітектури, відділ житлового та 
комунального господарства виконавчого комітету 
Лиманської міської ради 

 Термін реалізації проекту 

(з-по) 

2019 - 2021роки  
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 Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту 

Виконавчий комітет міської ради, місцевий бюджет, 
обласний бюджет, державний бюджет, інші 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021  

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

3150,0 150,0 1500,0 1500,0  

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект 

А. Сталий економічний розвиток  громади  

Завдання А.4.2. Розробка Інвестиційного паспорту громади та промоційних 

матеріалів для туристів 

Назва Проекту 

 

А.4.2.1. «Створення Інвестиційного паспорту ОТГ» 

Цілі проекту Розробити інвестиційний паспорт для створення позитивного для інвесторів 
іміджу громади з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв’язків 
та залучення інвестиційних ресурсів. 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Можливість інформування інвесторів щодо потенціалу ОТГ та його 

інвестиційних пропозицій , залучення інвестицій 

Стислий опис проекту Необхідно залученя інвесторів, які б зуміли з користю для Лиманської ОТГ 

ефективно використати потенціал території, забезпечити створення нових 

робочих місць, збільшити надходженння до міського бюджету. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Можливість презентувати Лиманську ОТГ, її економічних та інвестиційних 

можливостей, культурних та історичних традицій під час проведення та 
участі у конференціях, бізнес-форумах та інших заходах. 

Ключові заходи проекту •  Розроблення дизайну та друк інвестиційного паспорта Лиманської ОТГ 

у паперовій та електронній формі;  
•  Інформування інвесторів щодо потенціалу ОТГ; 

•  Створення сприятливих умов для активізації інвесторів;  
•  Залучення інвестицій. 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник  

Розроблений інвестиційний паспорт ОТГ 

Виготовлення друкованої продукції 
 

1 

100 

  

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Можливість для потенційних інвесторів ознайомитися з основними 

показниками соціально-економічного розвитку ОТГ, а також іншими 

відомостями про громаду. Створення у Лиманській ОТГ сприятливого 

інвестиційного клімату та залучення до громади інвестицій від українських 

та закордонних підприємців. 

Відповідальний за реалізацію Виконавчий комітет міської ради  

Термін реалізації проекту (з-по)  2019-2021 рр. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради, поліграфічні організації. 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
110,0 50,0 30,0 30,0 
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Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади  Завдання В.1.1. 

Ремонт та  будівництво доріг, велодоріжок та тротуарів на території 
громади. 

Назва Проекту В.1.1.1. «Капітальний ремонт доріг та споруд, розташованих на 

них». 

Цілі проекту 1.Підвищення якості транспортного сполучення та підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху.  

2. Збільшення пропускної спроможності дорожньої інфраструктури 

внутрішнього та міжрегіонального транспортного сполучення.  

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ (м.Лиман, с.Лозове, с.Рубці, с.Дробишеве, с.Нове) 

Яка проблема вирішена, та/або які 
умови для стійкого розвитку будуть 

створені 

Забезпечення безпеки руху для мешканців Лиманської ОТГ 

Стислий опис проекту Незадовільний технічний стан автомобільних доріг є найбільшою 

небезпекою з потенційно можливими фатальними наслідками для 
учасників дорожнього руху. Проектом передбачається проведення 
капітального ремонту автомобільних доріг  

Очікуваний результат, орієнтовна 

кількість отримувачів вигоди 

• Проведено заходи з капітального ремонту 200 км. автошляхів.  
• Відновлено технічний стан  автодоріг.  
• Відновлено  інтенсивність руху.  

• Забезпечення безпеки руху понад 42,6 тис. мешканців 
Лиманської ОТГ 

Ключові заходи проекту • Проведення заходів з розробки ПКД.  

• Проведення капітального  ремонту  автодоріг.  
• Введення в експлуатацію  

Індикатори досягнення результату Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий 

показник (2018) 

кількість доріг комунальної власності, що 

потребують капітального ремонту 

11 доріг 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманський 

Зеленбуд” 

Відповідальний за реалізацію Виконавчий комітет міської ради  

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 -  2021 роки  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради;  будівельно-монтажні організації; 
підрядні організації; 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
35954,6 21482,2 10472,4 4000,0 
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Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади  

Завдання В.1.1. Ремонт та будівництво доріг, велодоріжок та тротуарів 
на території громади. 

Назва Проекту 

 

В.1.1.2. «Капітальний ремонт автобусних зупинок» 

Цілі проекту Модернізація інфраструктури та благоустрій громади, підвищення рівня 
життя населення 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або які 
умови для стійкого розвитку будуть 

створені 

Створення комфортних та безпечних умов для мешканців, шляхом 

капітального ремонту автобусних зупинок   

Стислий опис проекту Благоустрій міста є одним із пріоритетних напрямів єдиної системи 

розвитку і функціонування всього міського господарства. 
Встановлення сучасних зупинок у м.Лиман - справа першочергова та 
важлива. І місто прикрашає, і від негоди захищає. В зв'язку із тривалим 

використанням зупинок, вони втратили свої експлуатаційні якості і 
потребують капітального ремонту. По центральним вулицям ходять 
шкільні автобусу та регулярні пасажирські перевезення, тому багато 

людей різного віку очікують автобуси. Необхідно виконання 
капітального ремонту автобусних зупинок для створення безпечних та 
комфортних умов для дітей та дорослих. 

Очікуваний результат, орієнтовна 

кількість отримувачів вигоди 
Забезпечення комфортного, безпечного середовища мешканців міста.  

Ключові заходи проекту • Виготовлення проекту капітального ремонту автобусних 

зупинок  
• Капітальний ремонт автобусних зупинок  
• Здійснення технічного та авторського нагляду за якістю 

виконаних робіт. 
• Введення в експлуатацію  

Індикатори досягнення результату Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2018) 

Кількість зупинок 24 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманський 

Зеленбуд” 

Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019-2021 роки  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітету Лиманської міської ради; будівельно-монтажні 
організації; підрядні організації; 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
1500,0 500,0 500,0 500,0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади 

Завдання В.1.1. Ремонт та будівництво доріг, велодоріжок та тротуарів 
на території громади. 

Назва Проекту В.1.1.3. «Капітальний ремонт тротуарів у місті Лиман, с.Рубці, 
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 с.Зарічне» 

Цілі проекту Модернізація інфраструктури та благоустрій громади, підвищення рівня 
життя населення, забезпечення комфортного та безпечного дорожнього 

руху  

Територія на яку проект матиме 

вплив 

м. Лиман, с. Рубці, с. Зарічне 

Яка проблема вирішена, та/або які 
умови для стійкого розвитку будуть 

створені 

Покращення якості житлово-комунальних послуг.   Однією із проблем є 
рівень техніко-експлуатаційних показників тротуарів міста, який не в 
повній мірі відповідає встановленим вимогам норм та правил, що 

негативно впливає на безпеку об’єктів благоустрою та пішоходів. 
Така ситуація викликана тим, що основна частина тротуарів міста 
збудована 30-50 років тому назад, в комплексі з проїзною частиною 

вулиць, і за відсутності вчасно проведених ремонтів, верхній шар 

покриття цих тротуарів став непридатним для подальшої експлуатації. 
Деякі ділянки тротуарів взагалі мають велику площу пошкоджень 
покриття і потребують повної заміни. 

Стислий опис проекту Втілення в життя проекту «Капітальний ремонт тротуарів у місті Лиман, 

с.Рубці, с.Зарічне» покращить стан тротуару; забезпечить безпечні 
умови руху людей, насамперед доступність вуличної мережі для 
безперешкодного та зручного пересування мало мобільних груп 

населення. 

Очікуваний результат, орієнтовна 

кількість отримувачів вигоди 
Забезпечення комфортного, безпечного середовища мешканців міста 
для 42,6 тис. осіб.  

Ключові заходи проекту Виготовлення проекту капітального ремонту тротуарів у місті Лиман, с. 
Рубці, с. Зарічне 
Проведення закупівлі згідно тендерних процедур 

Капітальний ремонт тротуарів (розбирання існуючого 

асфальтобетонного покриття тротуарів, розбирання існуючого 

грунтощебеневого покриття тротуарів, влаштування нової конструкції 
дорожнього одягу тротуарів) 
Здійснення технічного та авторського нагляду за якістю виконаних 

робіт. 
Введення в експлуатацію  

Індикатори досягнення результату Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2018) 

10 тротуарів загальною  площею 12519 м.кв.   

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманський 

Зеленбуд” 

Відповідальні за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019-2021 роки  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради; ДФРР; будівельно-

монтажні організації; підрядні організації; 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

 

21400,0 4800,0 7000,0 6900,0 

 

 Стратегічна ціль Стратегії, 
якої відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади  

Завдання В.1.1. Ремонт та будівництво доріг, велодоріжок та тротуарів на 
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території громади. 

 Назва Проекту 

 

В.1.1.4. «Будівництво велодоріжки - Комфортне місто» 

 Цілі проекту Створення велосипедної інфраструктури, виконання ряду заходів для створення 
умов зручного та безпечного користування велосипедним транспортом, для 
збереження екологічної рівноваги, поліпшення якості життя мешканців та гостей 

міста Лиман, підвищення його привабливості, чарівності, комфортності. 

 Територія на яку проект 

матиме вплив 

м. Лиман  

 Яка проблема вирішена, 

та/або які умови для 

стійкого розвитку будуть 

створені 

Створення велосипедної інфраструктури у місті Лиман розв'яже низку проблем 

щодо поліпшення екологічної ситуації, підвищення мобільності та туристичної 
привабливості міста, а також матиме позитивний економічний ефект, рекреаційну 

функцію.  

 Стислий опис проекту В основі Програми лежить принцип рівноправності всіх учасників дорожнього 

руху в громадському просторі міста: пішоходів, велосипедистів, громадського 

транспорту і приватних автомобілів. Програма сприятиме вирівнюванню 

деформації транспортної системи Лимана, яка у нинішній час забезпечує перевагу 

приватному автотранспорту.  
Підвищити безпеку велосипедистів також дозволять такі заходи:  

- зменшення інтенсивності транспорту і зниження (обмеження) швидкості руху;  

- розділення велосипедистів та автомобілістів в часі та просторі; 
- проведення роз’яснювальної роботи серед водіїв.  
Даний принцип передбачає створення зручних умов для учасників велосипедного 

руху, приємності і безтурботності під час користування велосипедом. Зокрема, 
при проектуванні велосипедних доріжок мають бути враховані найбільш швидкі 
маршрути, які унеможливлюють часті зупинки та перешкоди під час руху. 

Комфортність пересування має також забезпечуватися якісним покриттям 

велосипедних доріжок, зручністю паркування велосипедів 

. 

 

Ключові заходи проекту Відведення земельної ділянки 

Виготовлення проекту будівництва 
Будівництво велосипедних доріжок 

 Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

• Покращення екологічної ситуації у місті. 
• Поліпшення якості життя мешканців міста.  
• Збільшення залучення інвестицій у місто.  

• Залучення значної частини населення, зокрема молоді, до ведення 
здорового способу життя.  
• Створення додаткових занять для дітей та молоді, змістовне дозвілля. 
• Запровадження традиційного сімейного активного відпочинку.  
• Створення додаткових робочих місць.  
• Підвищення туристичної привабливості міста. 
• Підвищення безпеки пересування велосипедного транспорту та 
зменшення кількості ДТП за їхньої участі. 

 Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2018) 

 Зменшення ДТП за участю велосипедистів  
Збільшенням користувачів велосипедами серед містян 

Поява велосипедної інфраструктури(прокат велосипедів, 
туристичні маршрути, ремонтні майстерні ) 
Створені 12 нових робочих місць 

 

 Сталість проекту (що 

буде відбуватися після 
завершення фінансування 
проекту) 

Підтримувати велосипедні доріжки у функціональному стані буде КП «Зеленбуд» 

за кошти бюджету громади 

 Відповідальні за 

реалізацію 

Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради  

 Термін реалізації проекту 

(з-по) 

2020-2021 роки 
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 Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту 

Виконавчий комітет міської ради; будівельно-монтажні організації; підрядні 
організації; тощо 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

12158,0 0 6058,0 6100,0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади  

Завдання В.1.1. Ремонт та будівництво доріг, велодоріжок та тротуарів 
на території громади. 

Назва Проекту 

 

В.1.1.5. «Будівництво об'їзної дороги» 

Цілі проекту Безпека руху, покращення екологічного стану, початок траси від 

вул.Пушкіна до точки з'їзду с.Масляківка, кінець траси — приєднання 
до автодороги ОО528 Лиман-Зарічне-Новосадове 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

м. Лиман 

Яка проблема вирішена, та/або які 
умови для стійкого розвитку будуть 

створені 

Покращення якості житлово-комунальних послуг    

Стислий опис проекту Необхідність будівництва об'їзної дороги навколо  міста Лиман давно 

назріла. Щодня сотні великовантажних автомобілів проїжджають через 
місто Лиман, по вул. Пушкіна, Незалежності на території яких 

розташовані соціальні заклади, а саме: ЦРЛ, ДНЗ № 2, ЗОШ № 2, 

податкова інспекція, державне казначейство, тим самим утворюють 
небезпеку руху для мешканців міста, порушують екологічні та шумові 
санітарні норми, а також руйнуючи міські дороги, явно не розраховані 
на такий автомобілепотік.  

Очікуваний результат, орієнтовна 

кількість отримувачів вигоди 
Забезпечення комфортного, безпечного середовища 42,6 тис. осіб. 

мешканців громади.  

Ключові заходи проекту 1. Виготовлення проекту будівництва об'їзної дороги 

2. Проведення закупівлі згідно тендерних процедур 

3. Будівництво об'їзної дороги  

4. Здійснення технічного та авторського нагляду за якістю виконаних 

робіт. 
5. Введення в експлуатацію  

Індикатори досягнення результату Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2018) 

Об'їзна дорога, довжина - 2,2 км, 

ширина проїзної частини - 8 м 

 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманський 

Зеленбуд” 

Відповідальні за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2020-2021 роки  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради; будівельно-монтажні 
організації; підрядні організації; 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, інші 50000,0 0 450,0 49550,0 
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Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ 

Завдання В.1.1. Ремонт та будівництво доріг, велодоріжок та тротуарів на 
території громади. 

Назва Проекту В.1.1.6. «Будівництво моста через р. Сіверський Донець с. Крива Лука». 

Цілі проекту Забезпечення безпеку руху для мешканців. Відновлення технічної та 
пропускної здатності мосту. 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

забезпечено безпечний рух пасажирського автотранспорту та  рух понад 

10000 мешканців  

Стислий опис проекту Щодня сотні  автомобілів проїжджають через с. Крива Лука, даний міст є 
зв’язуючою ланкою села з містом Лиман.   

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Поліпшення транспортної доступності, а саме забезпечення безпечного 

пасажирського автотранспорту та забезпечення безпеки руху понад 10,0 тис. 
мешканців громади 

Ключові заходи проекту 1. Розробка ПКД, проведення експертиз  
2. Проведення закупівлі згідно тендерних процедур 

3. Будівництво моста через р. Сіверський Донець с. Крива Лука 

4. Введення в експлуатацію  

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2018) 

довжина споруди - 69,7 м., ширина - 4,05 м., 

висота - 1,7 м 

 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде Служба автомобільних доріг 

Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 
ради 

Термін реалізації проекту  2020 -  2021 роки  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради;  будівельно-монтажні організації; підрядні 
організації; 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
60700,0 0 700,0 60000,0 
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Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ 

Завдання В.1.1. Ремонт та будівництво доріг, велодоріжок та тротуарів 
на території громади  

Назва Проекту 

 

В.1.1.7. «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії 
по вул. Зелений Гай м.Лиман». 

Цілі проекту Забезпечення безпеки руху для мешканців. Відновлення технічної та 
пропускної здатності шляхопроводу. 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

Забезпечено безпечних рух пасажирського автотранспорту та 
забезпечення безпеку руху понад 44,6 тис. мешканців  

Стислий опис проекту Щодня сотні  автомобілів проїжджають даний шляхопровід, який 

перетинає залізничну колію на 420 км. ПК7 (мікрорайон «Зелений 

Клин») та є зв’язуючою ланкою мікрорайонів міста    

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Поліпшення транспортної доступності, а саме забезпечення безпечного 

пасажирського автотранспорту та забезпечення безпеки руху понад 44.2 

тис. мешканців  

Ключові заходи проекту • Розробка ПКД, проведення експертиз  
• Проведення закупівлі згідно тендерних процедур 

• Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. 

Зелений Гай м.Лиман 

• 3. Введення в експлуатацію  

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2018) 

довжина шляхопроводу — 60,55 м, габарит 
шляхопроводу — 8,68 м., ширина тротуару з 
лівого боку — 1,54м, з правого — 1,5м. 

 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманський Зеленбуд” 

Відповідальні за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
міської ради 

Термін реалізації проекту  2020 рік  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради;  будівельно-монтажні організації; 
підрядні організації; 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 3000,0 0 3000,0 0 
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бюджет, бюджет ОТГ, інші. 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громад 

Завдання В.1.1. Ремонт та будівництво доріг, велодоріжок та тротуарів 
на території громади. 

Назва Проекту В.1.1.8. «Капітальний ремонт прибудинкової території в м.Лиман» 

Цілі проекту Модернізація інфраструктури та благоустрій громади, підвищення рівня 
життя населення, забезпечення комфортного та безпечного дорожнього 

руху  

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиман 

Яка проблема вирішена, та/або які 
умови для стійкого розвитку будуть 

створені 

Покращення якості житлово-комунальних послуг    

Стислий опис проекту В зв'язку з тим що в місцевому бюджеті недостатньо  коштів, щорічно 

виділяється не велика сума для проведення капітального ремонту 

прибудинкової території, але цього недостатньо для приведення 
території в належний стан. 

Очікуваний результат, орієнтовна 

кількість отримувачів вигоди 
Забезпечення комфортного, безпечного середовища мешканців міста.  

Ключові заходи проекту 1. Виготовлення проекту капітального ремонту прибудинкової 
території у місті Лиман 

2. Капітальний ремонт прибудинкової (розбирання існуючого 

асфальтобетонного покриття прибудинкової території, влаштування 
нової конструкції дорожнього одягу прибудинкової території) 

3. Здійснення технічного та авторського нагляду за якістю 

виконаних робіт. 
4. Введення в експлуатацію  

Індикатори досягнення результату Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 

(2018) 

26,4 м.кв. загальна площа прибудинкової 
території 

99 житлових будинків 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманська СЄЗ” 

Відповідальні за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019- 2021 роки 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Лиманська міська рада; будівельно-монтажні організації; підрядні 
організації; 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
14784,0 4928,0 4928,0 4928,0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади  

Завдання В.1.2. Удосконалення збирання, вивезення та сортування твердих 

побутових відходів. 

Назва Проекту 

 

В.1.2.1.Розробка та впровадження системи моніторингу навколишнього 

природного середовища 

Цілі проекту Впровадження державної системи моніторингу навколишнього природного 

середовища в Донецькій області.  
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Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ 

Стислий опис проекту Стаціонарні та пересувні пости спостереження інформуватимуть про загрози 

забруднення атмосферного повітря для прийняття управлінських рішень 
органами місцевої та державної влади.  

Організація автоматизованого посту контролю на р. Сіверський Донець в 
місті централізованого водозабору.  
 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Контроль забруднення атмосферного повітря. Цільові групи проекту: діти 

дошкільного та шкільного віку; працездатне населення; громадяни 

пенсійного віку та інваліди. Загалом близько 42,6 тис. жителів Лиманської 
ОТГ. 

Ключові заходи проекту Встановлення стаціонарних постів контролю кількісних та якісних 

показників атмосферного повітря. Встановлення 2 пересувних лабораторій 

контролю за станом атмосферного повітря на території Лиманської ОТГ. 

Встановлення  автоматизованих посіву контролю кількісних та якісних 

показників води р. Сіверський Донець, які забезпечать отримання своєчасної 
оперативної інформації про зміни якості та кількості води.  

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору ( з одиницею виміру) Базовий показник 

Проведено досліджень, кількість  

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде підприємство міста,згідно 

укладених договорів. 

Відповідальні за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 
ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 — 2021 роки 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради, проектувальник, підрядні 
організації, Департамент екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації, Департамент капітального будівництва 
облдержадміністрації. 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
45,0 15 15 15 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади  

Завдання В.1.2. Удосконалення збирання, вивезення та сортування  
твердих побутових відходів. 

Назва Проекту В.1.2.2. «Придбання комунальної техніки» 

Цілі проекту Створення умов, направлених на використання нових сучасних 

високоефективних методів збирання, перевезення та складування побутових 

відходів, що сприятиме поліпшенню екологічної ситуації на території 
об'єднаної територіальної громади та умов життя населення, утримання 
доріг 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

Покращення якості житлово-комунальних послуг    

Стислий опис проекту Придбання нових технічних засобів сприятиме забезпеченню повного 

збирання, перевезення побутових відходів з 110 вулиць міста та 240 

багатоквартирних житлових будинків державного сектору, дасть змогу 
обслуговувати територію 39 сільських населених пунктів об'єднаної 
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територіальної громади; більше ніж 180 баз відпочинку та дитячих 

здравниць, утримання 319 км доріг на території Лиманської ОТГ, а саме: 
- Грейдер 

- Автомашина “Блюмінг” 

- Бульдозер 

- Трактор МТЗ-80 з відвалом — 3 од. 

- причеп — 3 од. 

- косарка роторна — 3 од. 

- асенізаторська машина (АЗ бочка) 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Сприятиме поліпшенню екологічної ситуації в місті, селах та селищах, 

покращенню умов життя місцевого населення 

Ключові заходи проекту 1.Оголошення тендеру в мережі “Prozzoro” 

2. Укладення договору з переможцем конкурсу 

3. Придбання техніки 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник  

Придбано техніки, од. 

 

 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманська СЄЗ”, КП 

“Лиманський Зеленбуд” 

Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 
ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 рік  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; комунальні підприємства, постачальники; 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші.  
12900,0 12900,0 0 0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади  

Завдання В.1.2. Удосконалення збирання, вивезення та сортування твердих 

побутових відходів. 

Назва Проекту 

 

В.1.2.3.Впровадження комплексу заходів для вирішення проблем 

поводження з твердими побутовими відходами 

Цілі проекту Забезпечення екологічно безпечного поводження з відходами: збирання, 
перевезення, зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, сортування, 
видалення, знешкодження, захоронення. 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

Територія Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Стислий опис проекту Впровадження нових технологій з утилізації відходів, у тому числі сучасні 
системи поділу, сміттєсортувальна лінія Розробка проектно-кошторисної 
документації та поетапна рекультивація території полігонів з виконанням всіх 

технологічних етапів заходу  

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Близько 42,4 тис. жителів Лиманської ОТГ та 23,0  тис. тимчасово 

переміщених осіб. 

Ключові заходи проекту Вжиття заходів щодо залучення населення до впровадження роздільного збору 
сміття;  
Будівництво сміттєсортувальної лінії; 
Оптимізація саночистки м. Лиман та території Лиманської ОТГ;  
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Придбання контейнерів. 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору ( з одиницею виміру) Базовий показник 

Придбання обладнання для збору побутових 

відходів, а саме придбання контейнерів, од. 

 

Будівництво сміттєсортувальної лінії 

 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманський «Зеленбуд»». 

Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства  виконавчого комітету міської 
ради  

Термін реалізації проекту (з-
по) 

2019 — 2021 роки 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; департамент екології та природних ресурсів 
Донецької облдержадміністрації. 

Джерела фінансування Всього, 
тис грн. 

2019 2020 2021 

ержавний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
7153,2 153,2 6400 600 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ 

Завдання В.1.3. Збільшення площі зелених насаджень 

Назва Проекту 

 

В.1.3.1. «Локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території 
Лиманської об’єднаної територіальної громади». 

Цілі проекту Вжиття дієвих заходів з ліквідації амброзії полинолистої, основних 

напрямків роботи по ліквідації карантинного бур’яну протягом 2018-2020 

рр. на території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Земельні ділянки комунальної власності Лиманської ОТГ  

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Знищення карантинних рослин, зокрема амброзії полинолистої 

Стислий опис проекту -привернути увагу населення та громадськості до проблем, пов’язаних із 
засміченням земель карантинним   бур’яном; 

-покласти відповідальність за виконання та проведення карантинних 

заходів проти карантинного бур’яну на підприємства, установи, організації, 
пов’язані з виробництвом, ввезенням, вивезенням, перевезенням, 

переробкою, зберіганням, реалізацією та використанням підкарантинних 

матеріалів. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

забезпечити раціональне використання земель; зберегти природну 

родючість ґрунтів та екологію  сільськогосподарських земель; підвищити 

ефективність виробництва сільськогосподарської продукції. 

Ключові заходи проекту  Знищення амброзії полинолистої шляхом висіву багаторічних трав, 
застосування гербіцидів, дискування полів після збирання озимих та ярих 

зернових колосових культур, скошування перед цвітінням та в період 

бутонізації 

Індикатори досягнення 

результату 

Застосування гербіциду 3 рази на сезон 

Дискування  4 рази на сезон 
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Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Покращення родючості земельних ділянок 

Відповідальний за реалізацію Відділ  агропромислового розвитку міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019-2020 роки 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Управління агропромислового розвитку міської ради, сільськогосподарські 
підприємства  

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади Завдання В.1.3. 

Збільшення площі зелених насаджень  

Назва Проекту В.1.3.2. Збільшення площі зелених насаджень 

Цілі проекту Озеленення громади (парк, сквер, прибудинкові території),  
Впорядкування прибудинкових територій, в тому числі через реалізацію 

проектів на основі співфінансування 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ 

Стислий опис проекту В ході реалізації проекту буде покращено благоустрій населених пунктів 
громади шляхом проведення заходів по реконструкції вже існуючих парків 
та створення нових зелених зон.  

 

Регулярне зачищення території від бур’янів, зокрема від карантинних 

рослин, вкриття максимально можливої площі громади газоном, кущами, 

деревами та квітниками (відкриту землю захищати мульчею – подрібненою 

деревиною), із забезпеченням вибору порід рослин, що не шкодять 
здоров’ю, не перешкоджають лініям електромережі. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Озеленення громади (парк, сквер, прибудинкові території), створення нових 

паркових зон (сквери, алеї) для прогулянок, в тому числі на велосипедах. 

Впорядкування прибудинкових територій, в тому числі через реалізацію 

проектів на основі співфінансування. 
Близько 42,6 тис. жителів Лиманської ОТГ. 

Ключові заходи проекту Виготовлення проекту реконструкції та нових об’єктів. 
Проведення заходів з озеленення.  

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору ( з одиницею виміру) Базовий показник 

Посадка саджанців дерев, од. 

 

Посадка саджанців кущів, од. 

 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Догляд за зеленими насадженнями буде проводити КП «Лиманський 

«Зеленбуд»». 

Відповідальні за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 
ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 — 2021 роки 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; КП «Лиманський «Зеленбуд»», підрядні 
організації, тощо. 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 1650,77 527,77 548,00 575,00 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

318,546 159,273 159,273 0 
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бюджет, бюджет ОТГ, інші. 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої відповідає проект: В. Створення комфортних умов на території громади  

Завдання В.1.3. Збільшення площі зелених насаджень 

Назва Проекту 

 

В.1.3.3.Реконструкція парку ім. Кизима м. Лиман  

 

Цілі проекту Створення найбільш сприятливих умов для організації 
дозвілля, відпочинку широких верств населення, розвитку 

та надання можливостей для занять фізичною культурою і 
спортом на території парку, а також відродження і 
збереження парку в здоровому стані, гармонійне поєднання 
із загальним ландшафтом с. Лиман 

Територія на яку проект матиме вплив Лиманська ОТГ 

Стислий опис проекту В ході реалізації проекту буде покращено благоустрій парку 
шляхом проведення заходів по реконструкції вже існуючого 

парку. Облаштування тротуару, встановлення лавочок , 

освітлення, створення газонів, майданчиків. 

Очікуваний результат, орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Благоустрій  місця відпочинку та прогулянок  в  парку для 
мешканців  громади, місце для організації та проведення 
масового  відпочинку. 
Близько 42,6 тис.мешканців  Лиманської ОТГ. 

Ключові заходи проекту Коригування  проекту реконструкції. 
Проведення заходів з  благоусторю  парку та озеленення.  

Індикатори досягнення результату Назва індикатору ( з одиницею виміру) Базовий 

показник 

Моніторинг обсягу виконаних робіт на 
кожному етапі 
Моніторинг громадської думки та оцінка 
на початку та за результатами реалізації 
проекту 

Кількість відвідувачів 

 

Сталість проекту (що буде відбуватися після 
завершення фінансування проекту) 

Догляд за зеленими насадженнями буде проводити КП 

«Лиманський «Зеленбуд». 

Керівник проекту Відділ житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 рік 

Ключові потенційні учасники реалізації проекту Виконавчий комітет міської ради; КП «Лиманський 

«Зеленбуд», підрядні організації, тощо. 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
6242,19 6242,19 0 0 

 

 Стратегічна ціль 

Стратегії, якої відповідає 
проект: 

СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ  

Завдання В.1.4. Облаштування місць громадського відпочинку та об’єктів 
спортивного дозвілля. 

 Назва Проекту 

 

В.1.4.1.Виконання робіт з реконструкції дитячого майданчика, прилеглої 
території до будівлі Центра культури та дозвілля ім. Горького, частин 

тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті 
Лиман 

 Цілі проекту Розвиток інфраструктури площі Незалежності, як місця відпочинку та розваги 

мешканців громади. 
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 Територія на яку проект 

матиме вплив 

     Лиманська ОТГ, м.Лиман 

 Яка проблема вирішена, 

та/або які умови для 

стійкого розвитку будуть 

створені 

     м.Лиман територіально поділено залізничною колією на дві частини (південну 
та північну ). У північній частині міста відсутня центральна площа - місця для 
проведення основних культурно-масових заходів та активного відпочинку 42,6 

тис. мешканців. Забезпечення спільними зусиллями органів місцевого 

самоврядування основних культурно-масових заходів та активного відпочинку на 
площі. 

   Стислий опис проекту     Планується забезпечити проведення робіт:  
- декоративного оформлення та розташування окремих елементів площі; 
-збільшення зони озеленення і розміщення дерев та кущів з можливістю 

утворення затінків та максимальним збереженням існуючих дерев та зелених 

насаджень.  
-визначення положення майданчиків для масових заходів з урахуванням 

природних чинників.   
- розміщення стаціонарної сцени. 

- розташування пересувних торгових павільйонів для проведення ярмарок. 
-влаштування пішохідних доріжок, майданчиків з урахуванням потреб 

маломобільних груп населення. 
- розміщення малих архітектурних  форм в елементах благоустрою. 

-розроблення схеми, порядку і черг поливу або зрошення зелених насаджень, тощо. 

 Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Створення та розвиток інфраструктури площі Незалежності, як місця відпочинку 
та розваги мешканців міста дозволить забезпечити спільними зусиллями органів 
місцевого самоврядування проведення основних культурно-масових заходів та 
активного відпочинку 42,6 тис. осіб мешканців Лиманської ОТГ 

 Ключові заходи проекту Створення зони відпочинку та розваг мешканців міста та мешканців Лиманської 
ОТГ. 

Проведення благоустрою території площі. 

Влаштування фонтану. 

Розвиток соціально-побутової, транспортної та комунальної інфраструктури.  

 Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник  

 Створення площі 
Проведено заходів 

 

 Сталість проекту (що буде 
відбуватися після 
завершення фінансування 
проекту) 

 Після реалізації проекту підтримувати  в функціональному стані буде КП 

“Лиманський “Зеленбуд»    

 Відповідальний за 

реалізацію 

Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради  

 Термін реалізації проекту 

(з-по) 

2019 - 2021роки  

 Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту 

Виконавчий комітет міської ради, КП “Лиманський “Зеленбуд””, місцевий 

бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, інші 

 Джерела фінансування Всього, тис.грн. 2019 2020 2021 

 Державний бюджет, 

Обласний бюджет, бюджет 

громади, інші  

26373,945 8714,488 8873,908 8785,549 
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Стратегічна ціль 

Стратегії, якої 
відповідає проект 

Створення комфортних умов на територіальної громади. Завдання В.1.4.Стратегічної 
цілі В «Облаштування місць громадського відпочинку та об’єктів спортивного 

дозвілля». 

Назва проекту В.1.4.2. Створення фізкультурно–оздоровчого комплексу на території  
Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Цілі проекту Відповідно до Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на 
період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», 

затвердженої Указом Президента України від 09.02.2016р. № 42/2016, Постанови 

Верховної ради України «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної 
культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади» від 19.10.2016р. №1695-

VІІІ, з метою розвитку масової фізичної культури та спорту серед усіх категорій 

населення, створення належних умов для фізичного розвитку населення, забезпечення 
підготовки спортсменів до змагань обласного, всеукраїнського та міжнародного 

рівнів, керуючись  ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Розпорядження міського голови № 199 від 02.04.2018р. було утворено робочу групу 

щодо будівництва спортивного комплексу. 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Лиманська об’єднана територіальна громада. 

Яка проблема 

вирішена, та/або які 
умови для стійкого 

розвитку будуть 

створені 

 можливість  громадянам ОТГ реалізувати своє право і мати належні умови для 
заняття спортом  як масовим, так і професійним; 

 формування потужного мотиватора чинника  якості життя в громаді для молодих 

людей. Створення площадки для продуктивного прикладного пропагування  
здорового способу життя, вагомою складовою якого є спорт.          

Інноваціями проекту є: 

 забезпечення комплексного підходу до ефективного використання комунального 

майна спортивного комплексу; 
 побудова в ОТГ власного осередку спортивного дозвілля і самореалізації 

громадян через спорт, долучення їх до здорового способу життя, змістовного 

динамічного відпочинку та  професійного спорту, мотивуватиме молодь 
залишатися/повертатися жити і працювати в рідній ОТГ; 

 Створення мотиваційного підґрунтя  для громад-сусідів, що територіально 

наближені до Лиманської ОТГ, розвиток спорту і запровадження здорового 

способу життя. 
Стислий опис 
проекту 

Склад  спортивного комплексу Лиманської ОТГ: 

 Спортивні приміщення: 
- Універсальний ігровий спортивний зал 827 м.кв; 
- Приміщення  для занять фітнесом, аеробікою – 230 м. кв; 

Зал тренажерний – 80 м.кв. 

 Службові приміщення: 
- Кабінет директора – 18м.кв; 
- Приміщення персоналу, інструкторів – 15м. кв; 
- Адміністративне приміщення – 18м. кв; 
- Методичний кабінет – 25м.кв 
- Кабінет першої медичної допомоги 25м.кв 
- Технічне приміщення 10м.кв; 
- Приміщення зберігання інвентарю – 18 м. кв; 
- Роздягальні з душовими -  70 м. кв; 
- Вестибюль, коридор, тамбур – 72м. кв; 
- Гардероб – 12м.кв; 
- Санвузли – 30м.кв; 
- Буфет – 25м.кв; 
- Сходова клітина – 18м. кВ 

- Електрощитова – 8м. кв 
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 Загальна площа комплексу з надбудовою над адміністративно-побутовою 

частиною складатиме - 1500м.кв.. 
 Довжина комплексу – 57м. 

 Ширина комплексу – 22м. 

 Висота максимальна– 11.5м. 

Очікуваний 

результат, 

орієнтована кількість 

отримувачів вигоди 

В ході реалізації проекту  потужна спроможність комплексу дозволить відкрити 

додаткові робочі місця, організовувати учбові, спортивні, спортивно-тренувальні та 
оздоровчі заняття  для всіх категорій –від дошкільнят до пенсіонерів.   

Універсальний ігровий спортивний зал дозволить проводити спортивні 
заходи з таких видів спорту як баскетбол, волейбол, міні-футбол, теніс, бадмінтон, 

флорбол, а при установці помосту, додаються бокс та важка атлетика. 

Приміщення  для занять фітнесом, аеробікою – дозволить проводити заняття 
по загальній та змішаній аеробіці, фітнесу, функціональній та фізичній підготовці. 

Зал тренажерів дозволить проводити загальну та спеціальну силову підготовку для 
всіх видів спорту. Також він може використовуватись як зал для проведення 
семінарів, презентацій, нарад та зборів. 

Ключові заходи 

проекту 

 Відведення земельної ділянки; 

 Виготовлення проекту будівництва; 
 Будівництво фізкультурно – оздоровчого комплексу; 

 Введення в експлуатацію.  

Індикатори 

досягнення 

результату 

покращення розвитку дитячо-юнацького спорту в Лиманській ОТГ , підвищення 
кількості бажаючих займатися спортом для формування здорової нації України, 

популяризація спорту серед молоді та дорослих, поліпшення рівня оздоровлення 
мешканців мікрорайону та підвищення рівня якості заняття дітей фізкультурою 

Сталість проекту (що 

буде відбуватись після 
завершення 
фінансування проекту) 

29 травня 2018 року з ТОВ «Земельні ресурси Краснолиманщини» укладено 

договір на виконання проектно-дослідницьких робіт по землевпорядкуванню. 

Відповідно до цього  договору   орієнтовна площа дослідження становить   2,0 га за 
адресом м. Лиман вулиця Незалежності, вартість  договору становить   11,75 тис.гр.      

З метою будівництва спортивного комплексу у місті Лиман  рішенням сесії 
Лиманської міської ради від 17 травня виділено 723,312 тис.гр. на виготовлення 
проектно кошторисної документації.Будівля буде знаходитися на балансі Управління 
освіти, молоді та спорту. 

Відповідальний за 

реалізацію 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

Термін реалізації 
проекту (з-по) 

2019 - 2020 роки 

Ключеві потенційні 
учасники реалізації 
проекту 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради, Управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради, підрядна організація. 

Джерела фінансування Всього, тис. гр. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

60000,00 30000,00 30000,00 0 
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Стратегічна ціль 

Стратегії, якої 
відповідає проект 

В. Створення комфортних умов на територіальної громади. Завдання 
В.1.4.Стратегічної цілі В «Облаштування місць громадського відпочинку та об’єктів 
спортивного дозвілля». 

Назва проекту В.1.4.3. «Будівництво відкритого спортивного майданчику зі штучним 

покриттям, розміром  42х22 метри, на території Зарічненської загальноосвітньої 
школі І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Гагаріна, 3, смт. Зарічне, Лиманський район, 

Донецька область» (далі - спортивний майданчик)  

Цілі проекту Забезпечення учнів та/або молоді спортивними спорудами які допоможуть ефективно 

займатися футболом, а також проводити змагання районних і місцевих рівнів.  

Територія на яку 

проект матиме 
вплив 

Лиманська ОТГ, безпосередній вплив матиме на с. Зарічне, с. Торське. 

Яка проблема 

вирішена, та/або які 
умови для стійкого 

розвитку будуть 

створені 

• Можливість  учнів та молоді селища Зарічне реалізувати своє право і мати належні 
умови для заняття футболом; 

• Побудова в селищі власного осередку спортивного дозвілля і самореалізації 
громадян через спорт а також  долученя  їх до здорового способу життя; 

• Спортивний майданчик буде експлуатуватися на протязі всього дня, не залежно 

від пори року; 

• Підвищення рівня зацікавленості молоді до здорового способу життя шляхом  

урізноманітнення їхнього дозвілля; 
• Зменшення процентної кількості поганих звичок серед сільської  молоді.   

Стислий опис 
проекту 

До складу  спортивного майданчику входитиме: 

• Футбольне поле з штучним покриттямрозміром  42х22 метри; 

• Огорожа; 
• Освітлення;  
• Благоустрій прилеглої території; 
• Облаштування місць для розташування вболівальників. 

Очікуваний 

результат, 

орієнтована 

кількість 

отримувачів вигоди 

Очікується, що в рамках реалізації проекту жителі селища Зарічне та прилеглих 

населених пунктів матимуть місце, де можна безоплатно та безперешкодно займатися 
футболомяк аматорськими, так і професійним. Крім того даний проект дозволить 
втілити мрію багатьох дітей, батьки яких не мають фінансової можливості оплачувати 

тренування з футболу, які пропонують платні секції та футбольні школи. Також 

покращиться рівень здоров’я жителів, та зменшення рівня поганих звичок у молоді.  

Ключові заходи 

проекту 

• Корегування проектно-кошторисної документації;  
• Проведення відповідних процедур закупівлі у системі «Prozorro»; 

• Виконання будівельних робот та технічного нагляду за роботами; 

• Ведення в експлуатацію, отримання відповідних документів, сертифікатів тощо. 

Індикатори 

досягнення 

результату 

Покращення розвитку дитячо-юнацького спорту в Лиманській ОТГ, підвищення 
кількості бажаючих займатися спортом для формування здорової нації України, 

популяризація футболу та легкої атлетики серед учнів та молоді, поліпшення рівня 
оздоровлення мешканців Зарічне та прилеглих селищ, підвищення рівня якості заняття 
фізкультурою та спортом. Зменшення кількості молоді з поганими звичками. 

Покращення рівня здоров’я серед дітей та молоді та як наслідок підвищення 
працездатності населення ОТГ. 

Сталість проекту  Спортивний майданчик входитиме до складу полів зі штучним покриттям в громаді. 
На їх утримання  заплановано щорічне оновлення поля (закупівля та підсипка гумової 
крихти, виконання текучого  ремонту – орієнтовано 5000 тис. гривен) за кожним полем 

закріплюється відповідальна установа яка відповідає за його технічний стан. 
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Відповідальний за 

реалізацію 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

Термін реалізації 
проекту (з-по) 

На протязі 2019 року 

Ключові потенційні 
учасники реалізації 
проекту 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради, Управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради, організація який делеговано повноваження (УКС за 
наявності), підрядна організація. 

Джерела 

фінансування 

Всього, тис. гр.. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, 

бюджет ОТГ, інші 

1209,54972 1209,54972 0 0 

 

Стратегічна ціль 

Стратегії, якої 
відповідає проект 

В. Створення комфортних умов на територіальної громади.  

Завдання В.1.4. «Облаштуваня місць громадського відпочинку та об’єктів 
спортивного дозвілля». 

Назва проекту В.1.4.4. «Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям розміром 

42х22 метри, з легкоатлетичними доріжками  по периметру, на території 
Шандриголівської загальноосвітньої школи» 

Цілі проекту Забезпечення учнів та/або молоді спортивними спорудами які допоможуть ефективно 

займатися футболом та легкоатлетичними видами спорту, а також проводити 

змагання районних, місцевих і обласних рівнів.  

Територія на яку 

проект матиме 
вплив 

Лиманська ОТГ, безпосередній вплив матиме с. Шандриголове, с. Коровій Яр, с. 
Середне. 

Яка проблема 

вирішена, та/або 

які умови для 

стійкого розвитку 

будуть створені 

• Можливість  учнів та молоді селища Шандриголове реалізувати своє право і мати 

належні умови для заняття футболом; 

• Побудова в селищі власного осередку спортивного дозвілля і самореалізації 
громадян через спорт, долученя їх до здорового способу життя; 

• Спортивний майданчик можна буде експлуатувати на протязі всього дня, не 
залежно від пори року; 

• Підвищення рівня зацікавленості молоді до здорового способу життя шляхом  

урізноманітнення їхнього дозвілля; 
• Зменшення процентної кількості поганих звичок серед сільської  молоді.   

Стислий опис 
проекту 

До складу  спортивного майданчику входитиме: 

• Футбольне поле з штучним покриттям; 

• 3легкоатлетичні  доріжки по периметру поля; 
• Огорожа; 
• Освітлення;  
• Благоустрій прилеглої території; 
• Облаштування місць для розташування вболівальників. 

Очікуваний 

результат, 

орієнтована 

кількість 

Очікується, що в рамках реалізації проекту жителі селища Шандриголова та 
прилеглих населених пунктів матимуть місце, де можна безоплатно та безперешкодно 

займатися футболом та легкоатлетичними видами спорту як аматорськими, так і 
професійним. Крім того даний проект дозволить втілити мрію багатьох дітей, батьки 
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отримувачів 

вигоди 

яких не мають фінансової можливості оплачувати дороговартісні тренування з 
футболу, які пропонують платні секції та футбольні школи. Також покращиться 
рівень здоров’я жителів, та зменшення рівня поганих звичок у молоді.  

Ключові заходи 

проекту 

• Виготовлення проектно-кошторисної документації; 
• Вивчення майданчику під будівництво футбольного поля. Фахівці уточнюють 

його конструктивні особливості (товщину шарів, тип дренажу), складають план і 
розраховують обсяг необхідних робіт; 

• Знімання верхнього шару ґрунту (0,5 метра), здійснюваний спеціальної 
будівельною технікою. Дно утворився котлован ретельно вирівнюється. Потім 

поверхню ретельно ущільнюється катком; 

• Пристрій системи дренажу (в разі необхідності), що забезпечує відведення 
надлишку дощових і талих вод з футбольного поля, для комфортної гри в будь-
яку погоду. На дні котловану укладається спеціальна мембрана з геотекстилю і 
укладаються дренажні труби, по яких вода буде стікати в зливний колектор; 

• Пристрій дренажної подушки, що складається з декількох шарів щебеню: 

спочатку великий 40-70мм (товщина шару 200 мм), потім середній 20-40мм 

(товщина шару 150 мм), невеликий 5-20мм (товщина 100мм) і вирівнюючій шар 0 

-5мм (товщина 50мм). Кожен шар ретельно проливається водою і ущільняється 
катком, а поверхня останнього вирівнюється за допомогою лазерного 

планувальника (допустимий ухил не більше 3 мм на 1 метр). Одночасно з цим по 

периметру монтуються бордюри, що захищають футбольне поле від 

«розповзання»; 

• Установка огорожі футбольного поля. Його висота повинна бути не менше 4 

метрів за основним периметру і 6 метрів позаду футбольних воріт. 
Використовуються спеціальні стовпи і сітчасту огорожу; 

• Укладання покриття зі штучної трави. Спочатку заздалегідь розкатані і розкроєні 
частини штучного газону склеюються спеціальною стрічкою і клеєм. Після цього 

в зелений газон врізають, так само склеюючи, лінії розмітки футбольного поля зі 
штучної трави білого кольору. Після цього залишають на 24 години для 
закріплення; 

• Укладання покриття зі штучних матеріалів по периметру майданчика для бігових 

доріжок; 
• Нанесення шару засипки. Кварцовий пісок з допомогою спеціальної техніки 

рівномірно вноситься між ворсинами штучного газону, остаточно формуючи його 

поверхню. Після цього його «розчісують» спеціальними щітками і засипають 
гумовою крихтою. Регулюючи товщину гумової крихти отримують необхідну 

жорсткість футбольного поля. 
Індикатори 

досягнення 

результату 

Покращення розвитку дитячо-юнацького спорту в Лиманській ОТГ, підвищення 
кількості бажаючих займатися спортом для формування здорової нації України, 

популяризація футболу та легкої атлетики серед учнів та молоді, поліпшення рівня 
оздоровлення мешканців Шандриголова та прилеглих селищ, підвищення рівня якості 
заняття фізкультурою та спортом. Зменшення кількості молоді з поганими звичками. 

Покращення рівня здоров’я серед дітей та молоді та як наслідок підвищення 
працездатності населення ОТГ. 

Сталість проекту 

(що буде 
відбуватись після 
завершення 
фінансування 
проекту) 

Футбольне поле з легкоатлетичними доріжками  входитиме до складу полів зі 
штучним покриттям в громаді. На їх утримання  заплановано щорічне оновлення поля 
(закупівля та підсипка гумової крихти, виконання текучого  ремонту – орієнтовано 

5000 тис. гривен) за кожним полем закріплюється відповідальна установа яка 
відповідає за його технічний стан. 

Організатор 

проекту 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

Термін реалізації 
проекту (з-по) 

На протязі 2019 року 
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Ключеві 
потенційні 
учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради, Управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради, організація який делеговано повноваження (УКС за 
наявності), підрядна організація. 

Джерела 

фінансування 

Всього, тис. гр. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, 

бюджет ОТГ, інші 

2600,000 2600,000 0 0 

 

Стратегічна ціль 

Стратегії, якої відповідає 
проект 

Створення комфортних умов на територіальної громади. Завдання 
В.1.4.Стратегічної цілі В «Облаштування місць громадського відпочинку та 
об’єктів спортивного дозвілля». 

Назва проекту В.1.4.5. «Відновлення у дворах чи в межах мікрорайонів дитячих і 
спортивних майданчиків зі штучним покриттям розміром 7х17 метрів, на 

території Тернівської загальноосвітньої школи» 

Цілі проекту Забезпечення учнів та/або молоді спортивними спорудами які допоможуть 
ефективно займатися спортом.  

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Лиманська ОТГ, безпосередній вплив матиме с. Терни. 

Яка проблема 

вирішена, та/або які 
умови для стійкого 

розвитку будуть 

створені 

• Побудова в селищі власного осередку спортивного дозвілля і самореалізації 
громадян через спорт, долученя їх до здорового способу життя; 

• Спортивний майданчик можна буде експлуатувати на протязі всього дня, не 
залежно від пори року; 

• Підвищення рівня зацікавленості молоді до здорового способу життя 
шляхом  урізноманітнення їхнього дозвілля; 

• Зменшення процентної кількості поганих звичок серед сільської  молоді.   
Стислий опис проекту До складу  спортивного майданчику входитиме: 

• Тренажерний майданчик 

• Огорожа; 
• Освітлення;  
• Благоустрій прилеглої території. 

Очікуваний результат, 

орієнтована кількість 

отримувачів вигоди 

Очікується, що в рамках реалізації проекту жителі селища Терни та прилеглих 

населених пунктів матимуть місце, де можна безоплатно та безперешкодно 

займатися спортом.Також покращиться рівень здоров’я жителів, та зменшення 
рівня поганих звичок у молоді.  

Ключові заходи 

проекту 

• Корегування проектно-кошторисної документації;  
• Проведення відповідних процедур закупівлі у системі «Prozorro»; 

• Виконання будівельних робот та технічного нагляду за роботами; 

• Ведення в експлуатацію, отримання відповідних документів, сертифікатів 
тощо. 

Індикатори досягнення 

результату 

Покращення розвитку дитячо-юнацького спорту в Лиманській ОТГ, підвищення 
кількості бажаючих займатися спортом для формування здорової нації України, 

підвищення рівня якості заняття фізкультурою та спортом. Зменшення кількості 
молоді з поганими звичками. Покращення рівня здоров’я серед дітей та молоді 
та як наслідок підвищення працездатності населення ОТГ. 
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Сталість проекту (що 

буде відбуватись після 
завершення 
фінансування проекту) 

Спортивний майданчик  входитиме до складу полів зі штучним покриттям в 
громаді. За кожним полем закріплюється відповідальна установа яка відповідає 
за його технічний стан. 

Відповідальний за 

реалізацію 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

Термін реалізації 
проекту (з-по) 

На протязі 2020 року 

Ключеві потенційні 
учасники реалізації 
проекту 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради, Управління освіти, молоді та 
спорту Лиманської міської ради, організація який делеговано повноваження 
(УКС за наявності), підрядна організація. 

Джерела фінансування Всього, тис. грн 2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, 

бюджет ОТГ, інші 

500,000 0 500,000 0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

Створення комфортних умов на території громади 

Завдання В.1.4. Облаштування місць громадського відпочинку та об’єктів 
спортивного дозвілля 

Назва Проекту 

 

В.1.4.6. «Створення спортивно-оздоровчого табору  на базі колишньої 
Криволуцької школи». 

Цілі проекту Створення сучасного, високоефективного і конкурентоспроможного 

спортивно-оздоровчого, рекреаційного комплексу, що забезпечить реалізацію 

права дітей та молоді  на повноцінний відпочинок, оздоровлення та 
спортивну підготовку.  

Територія на яку проект 

матиме вплив 

Лиманська ОТГ, Донецька область. 
 

Яка проблема вирішена, 

та/або які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

Будуть створені  належні умови для організації навчально-тренувального 

процесу  для дітей  та молоді   з спортивними нахилами. Створення нових 

робочих місць.  

Стислий опис проекту  В селі  Крива Лука з 2002 року  закрили школу, до цього часу 2-поверхова 
будівля з спортивним  та актовим залами, харчоблоком, земельною ділянкою  

1га  не використовується. 
     Школа розташована  в унікальній рекреаційній зоні, на березі Сіверського 

Дінця, біля Українського степового заповідника «Крейдова Флора». В селі 
започаткований проект «Крива Лука-туристичне село».  У ході реалізації 
проекту  будуть створені нові робочі місця, створенні умови для надання 
якісних послуг дітям та молоді з метою їх оздоровлення та відпочинку. 

Благоустрій території табору позначиться на  зовнішньому вигляді села. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

   При створенні спортивно-оздоровчого табору для дітей та молоді є всі 
можливості для якісного виконання державних молодіжних програм та 
залучення до різних видів спорту  учнівську молодь та жителів 
старостинського округу. 

Ключові заходи проекту  Відведення земельної ділянки 

 Виготовлення проекту будівництва 
 Переобладнання та капітальний ремонт приміщення. 
 Закупівля меблів та  кухонного інвентарю. 

  Планування території під спортивні майданчики 

 Влаштування покриттів та основі майданчиків 
 Закупівля спортивного інвентарю 

 Монтаж обладнання в секціях спортивних майданчиків. 
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 Благоустрій  території. 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник (2018) 

Кількість скарг мешканців (кількість звернень 
громадян до міських органів)  

15 звернень 
 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Створення сучасного спортивно-оздоровчого табору для дітей та молоді  
забезпечить здорове дозвілля, високий рівень підготовки до спортивних 

змагань, розвиток гармонічної  особистості, 
патріотичне та екологічне виховання.  

Відповідальний за реалізацію Виконавчий комітет міської ради 

Термін реалізації проекту (з-
по) 

2019-2021 роки 

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; ДФРР; будівельно-монтажні організації; 
підрядні організації; тощо 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади  Завдання В.2.1. 

Впровадження енергозберігаючих технологій в житловому господарстві. 

Назва Проекту  В.2.1.1. «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків». 

Цілі проекту Підвищення рівня життя населення, забезпечення комфортного та 
безпечного  життєвого середовища для людини незалежно від місця її 
проживання 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

м. Лиман 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

Покращення якості житлово-комунальних послуг    

Стислий опис проекту 50 відсотків житлового фонду має фізичний знос більше 60%, а саме 
гостро стоїть питання капітального ремонту покрівель. Капітальний 

ремонт покрівель багатоповерхових житлових будинків приведе до 

збереження тепла, також до раціонального використання енергоресурсів та 
забезпечення комфортного і безпечного життєвого середовища для людей 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Збереження та раціональне використання енергоресурсів міста, та якісного 

обслуговування 13,0 тис.мешканців. 

Ключові заходи проекту 1. Виготовлення проекту капітального ремонту покрівель будинків 
2. Капітальний ремонт прокрівель будинків (Заміна старих конструкцій 

даху готовими елементами з покриттям толем, рубероїдом та іншими 

покрівельними матеріалами, заміна зношених пожежних сходів, 
улаштування нових лазів на дах, слухових вікон та перехідних містків до 

них, перемурування димових та вентиляційних труб на даху.) 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

          6000,0            2000,0           2000,0          2000,0 
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3. Введення в експлуатацію  

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2018) 

кількість звернень громадян  

190 житлових будинків 

50 актів 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманська СЄЗ” 

Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 
ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 -  2021 роки  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; будівельно-монтажні організації; 
підрядні організації; 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, 

бюджет ОТГ, інші. 

19600,0 3000,0 8300,0 8300,0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади  

Завдання В.2.1. Впровадження енергозберігаючих технологій в житловому 
господарстві. 

Назва Проекту 

 

В.2.1.2. «Капітальний ремонт фасадів житлових будинків міста  

Лиман» 

Цілі проекту Підвищення рівня життя населення, Забезпечення комфортного та 
безпечного  життєвого середовища для людини незалежно від місця її 
проживання 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

м. Лиман 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

Покращення якості житлово-комунальних послуг    

Стислий опис проекту Капітальний ремонт фасадів багатоповерхових житлових будинків приведе 
до раціонального використання енергоресурсів та забезпечення 
комфортного і безпечного життєвого середовища для людей 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Збереження та раціональне використання енергоресурсів міста та якісного 

обслуговування 13,0 тис. мешканців. 

Ключові заходи проекту • Виготовлення проекту капітального ремонту фасадів будинків 
• Капітальний ремонт фасадів будинків (Відновлення штукатурки з 
подальшим фарбуванням, лицювальних плиток із заміною окремих, заміна  
карнизів, поясків, сандриків та інших виступних частин фасадів, суцільне 
фарбування, заміна облицювання та переробка фасадів багатоповерхових 

житлових будинків) 
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• Введення в експлуатацію  

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2018) 

кількість звернень громадян  

237 житлових будинків 
25 актів 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманська СЄЗ” 

Відповідальні за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 
ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 -  2021 рік  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; ДФРР; будівельно-монтажні організації; 
підрядні організації; 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, 

бюджет ОТГ, інші. 

3300,0 1100,0 1100,0 1100,0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ 

Завдання В.2.1. Впровадження енергозберігаючих технологій в житловому 

господарстві.  

Назва Проекту В.2.1.3. «Реконструкція теплових пунктів з встановленням теплових 

лічильників в житлових будинках міста Лиман» 

Цілі проекту Досягнення 100% забезпечення комерційного обліку споживання теплової 
енергії в житлових будинках. Забезпечення тепломоніторингу у м. Лиман 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

м. Лиман 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

Реконструйовано теплові пункти з встановленням теплових лічильників у 

житлових будинках міста Лиман. Зменшено споживання природного газу. 
Покращено якість послуг з теплопостачання. Крок до енергетичної 
незалежності міста та держави в цілому. Покращено екологічний стан у 

місті. Забезпечено тепломоніторинг 

Стислий опис проекту Стратегічним завданням національної економіки є забезпечення 
економного використання енергетичних ресурсів. Це викликає необхідність 
проведення постійного теплового моніторингу, здійснення обліку 

споживання теплової енергії та встановлення сучасних приладів обліку 

теплової енергії в житлових будинках. Реалізація проекту спрямована на 
вирішення цих питань.   

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Покращено якість послуг з теплопостачання 14,0 тис. жителів міста Лиман  

Ключові заходи проекту 1. Придбання лічильників теплової енергії.  
2. Реконструкція теплових пунктів з встановленням приладів обліку 
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теплової енергії.  

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник  

Встановлено приладів обліку  

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманська СЄЗ” 

Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 
ради 

Термін реалізації проекту  2019 рік  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Лиманська міська ради;  ОКП Донецьктеплокомуненерго”,  будівельно-

монтажні організації; підрядні організації; 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 

26000,0 26000,0 0 0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади Завдання В.2.2. 

Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера. 

Назва Проекту 

 

В.2.2.1. Енергоефективність та енергоменеджмент 

 

Цілі проекту Впровадження енергозберігаючих технологій в: житловому господарстві, 
комунальне господарство та бюджетна сфера, освітлення вулиць. 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ. 

Стислий опис проекту Впровадження енергоефективних технологій та обладнання на об’єктах 

комунальної власності, забезпечення енергомодернізації об’єктів 
комунальної власності, бюджетних установ та організацій, енергоаудиту 

комунального сектору, оптимізація схеми теплопостачання, розробка Плану 

дій сталого енергетичного розвитку, енергомодернізація соціального житла 
та об’єктів комунальної власності, використання альтернативних джерел 

енергії, впровадження систем енергоменеджменту та енергомоніторингу, 
розробка та реалізація енергозберігаючих проектів.  

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Здійснення реконструкції та капітальних ремонтів житлових будинків, 
споруд комунального господарства та бюджетної сфери із застосуванням 

енергозберігаючих технологій та обладнання. 
42,6 тис. жителів Лиманської ОТГ. 

Ключові заходи проекту Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку; 

впровадження систем енергоменеджменту та енергомоніторингу; 

розробка та реалізація енергозберігаючих проектів. 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору ( з одиницею виміру) Базовий показник 

Заміна натрієвих світильників 70Вт на світильники 

LED 30Вт по Лиманській ОТГ, од. 

Заміна ламп на енергозберігаючі, од. 

Заміна віконних та дверних блоків, од. 

Заміна насосного агрегату, од. 
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Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Ефективне використання енергоресурсів в житловому господарстві, в 
комунальній та бюджетній сферах. 

Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 
ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019-2021 роки 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради, комунальні господарства, бюджетні 
заклади, підрядні організації тощо. 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
2038,5 1438,5 300 300 

 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ 

Завдання В.2.2. Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна 
сфера. 

Назва Проекту 

 

В.2.2.2.Капітальний ремонт будівлі управління соціального захисту 

населення міської ради 

Цілі проекту Покращення соціально - побутових умов будівлі, створення належних 

умов для роботи працівників та прийому відвідувачів  

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська об’єднана територіальна громада  

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Після утеплення частини фасаду та капітального ремонту і утеплення 
даху  очікується економія коштів на оплату енергоносіїв та максимальне 
тепло збереження в будівлі управління соціального захисту населення 
міської ради 

Стислий опис проекту Утеплення частини фасаду та капітальний ремонт і утеплення даху 

будівлі управління соціального захисту населення Лиманської міської 
ради, відповідність протипожежній безпеці; економія коштів на оплату 
енергоносіїв;  теплозбереження в будівлі управління соціального захисту 
населення міської ради   

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Поліпшення стану будівлі та створення безпечних умов для працівників 
управління та відвідувачів. Відповідність до вимог протипожежної 
безпеки .  Економія коштів на оплату енергоносіїв та вжиття заходів щодо 

енергозбереження в будівлі управління соціального захисту населення 
міської ради 

Ключові заходи проекту • Виготовлення проектно- кошторисної документації; 

• Проведення закупівлі згідно тендерних процедур 

• Капітальний ремонт даху. 

• Утеплення частини фасаду будівлі управління 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору ( з одиницею виміру  Базовий показник  

Покращення соціально- побутових умов 
перебування  у будівлі управління соціального 

захисту населення:  

Працівників управління  

 

 

70 осіб 
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Пільгова категорія громадян, що користуються 
послугами управління 

14,1 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Подальше утримання об’єкту буде забезпечено за рахунок коштів 
бюджету об’єднаної територіальної громади. 

Відповідальний за реалізацію Управління соціального захисту населення   

Термін реалізації проекту (з-по) 2020 рік 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет  міської ради , ДФРР, Міністерство соціальної 
політики, управління соціального захисту населення міської ради, 

підрядні організації; тощо  

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

СТРАТЕГІЧНА  ЦІЛЬ В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА 

ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ Завдання В.2.2. Енергоефективне комунальне 
господарство та бюджетна сфера. 

Назва Проекту 

 

В.2.2.3. «Капітальний ремонт адміністративних будівель в с. Рубці, 
с.Терни, смт. Ямпіль,с.Яцьківка, смт Зарічне». 

Цілі проекту Впровадження енергоефективних технологій при капітальному ремонті 
адміністративних  будівель  Рубцівського старостинського округу, 
Тернівського старостинського округу, Ямпільського  старостинського 

округу, Яцьківського старостинського округу, Зарічненського 

старостинського округу. Створення комфортних умов праці та перебування  
громадян, модернізація інфраструктури. 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Рубцівський, Тернівський, Ямпільський, Яцьківський, Зарічненський 

старостинські округи 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Ліквідовано аварійний стан адміністративних  будівель  Рубцівського 

старостинського округу, Тернівського старостинського округу, 

Ямпільського  старостинського округу, Зарічненського старостинського 

округу, проведено термомодернізацію приміщень, покращено естетичний 

вид будівель.    
 Буде  створено  умови  для  розміщення сучасного, комфортного ФП та 
забезпечено нормальні умови праці працівникам Яцківського 

старостинського округу.  

Стислий опис проекту У ході проекту будуть проведені роботи по утепленню та облаштуванню 

стін, проведено ремонт покрівель, проведено заміну дерев’яних вікон на 
енергоефективні металопластикові та внутрішніх дверей, заміна 
опалювальної системи, заміна електропроводки, ремонт стелі та підлоги.  

Обладнано в адмінбудівлі Яцківського старостинського округу дві кімнати 

з окремим виходом для розміщення ФАП (зараз в цих кімнатах розміщено 

відділення Укрпошти, яке буде переведене в іншу кімнату адмінбудівлі). 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Зменшено використання газу,  твердого палива на опалення 
адміністративної будівлі,  створення належних умов праці для  
співробітників установи та для відвідувачів.  
Створено умови для  повноцінного  первинного лікування жителів  
Яцківського старостинського округу.  

Надасть можливість мешканцям старостинського округу відчути турботу 

про них.  

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

4000,0 0 4000,0 0 
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Ключові заходи проекту 1. Виготовлення проектів будівництва 
2. Проведення капітальних ремонтів 
3. Встановлення енергоефективного опалення. 
4. Облаштування санвузла у приміщенні (туалет, умивальник) 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2017) 

Надано адміністративних послуг відвідувачам 

бюджетної установи 

 

Кількість заходів у приміщенні 

7533 

 

 

21 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати адміністративну будівлю с. Рубці, с.Терни,смт. Ямпіль, с. 
Яцьківка, смт Зарічне в належному стані буде виконавчий комітет 

Лиманської міської ради  

Стабільна  робота  фельдшерського пункту. 

Мешканці населених пунктів будуть мати можливість відвідувати сучасні, 
естетично оформлені центри. 

Відповідальний за реалізацію Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по)  2019 -2020 роки  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; будівельно-монтажні організації; 
підрядні організації; тощо 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
3000,0 3000,0 0 0 

 

Стратегічна ціль 

Стратегії, якої відповідає 
проект 

Розвиток закладів дошкільної освіти Лиманської територіальної громади. 

Завдання В.2.2. Стратегічної цілі В. Створення комфортних умов на території 
громади. 

Назва проекту  В.2.2.4 Капітальний ремонт, реконструкція, благоустрій, заходи 

термомодернізації закладів дошкільної освіти Лиманської міської ради. 

Цілі проекту Забезпечення у закладах дошкільної освіти комфортних умов для навчання, 
відновлення та підвищення енергоефективності в громадських будівлях в тому 

числі:  належного водопостачання, водовідведення, заходів енергозбереження, 
забезпечення пожежної та територіальної безпеки, заходи доступності. 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

м.Лиман, с. Зарічне, с. Дробишеве, с. Рубці, с. Шандриголове, с. Ярова. 

Яка проблема вирішена, 

та/або які умови для 

стійкого розвитку 

будуть створені 

         Протікання даху будівель, систем водовідведення, теплопостачання, 
внутрішніх електричних мереж, дерев’яних вікон, холодних горищ, 

зруйнованих фундаментів, безпосередньо будівлі, систем протипожежного 

захисту, відсутності доступу до закладу особам з особливими освітніми 

потребами відсутність питної води в достатньому обсязі.    

Стислий опис проекту  Заклади дошкільної освіти Лиманської ОТГ які потребують капітального 

ремонту або реконструкції:  

• ДНЗ Дробишеве, ДНЗ №1, ДНЗ Зарічне, ДНЗ №4 (опалення) – 2019 рік;  
• Свердловина артезіанської води для Заріченської ДНЗ – 2019 рік; 
• ДНЗ 2, ДНЗ 3, ДНЗ 7,  ДНЗ 10, ДНЗ с. Рубці, ДНЗ с. Шандриголове – 2020 

рік;  
• ДНЗ 8, ДНЗ Ярова – 2021 рік. 
В рамках реалізації проектів будуть враховані заходи з облаштування закладів 
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протипожежною сигналізацією, враховані заходи доступності до закладу освіти, 

виконано заміну внутрішніх комунікацій, капітальний ремонт покрівлі, заходи 

передбачені енергоаудитом. У 2017 році розроблено проектно-кошторисну 

документацію на заклад дошкільної освіти с. Зарічне, інші заклади освіти 

потребують розробки ПКД. У ході реалізації проектів буде покращено 

благоустрій дошкільних учбових закладів відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Очікуваний результат, 

орієнтована кількість 

отримувачів вигоди  

Реалізація проекту забезпечить доступність освітніх якісних послуг для учнів в 
малих містах, створенню належних умов для навчання учнів та роботи 

працівників, скороченню споживання енергоносіїв а також забезпечення в 
достатній кількості чистою артезіанською водою Заріченську ДНЗ. Кількість 
отримувачів вигоди близько 3 тис. осіб. 

Ключові заходи проекту  Підготовчі роботи, розробка проектно-кошторисної документації, 
отримання експертного звіту, визначення замовника робіт (за потребою); 

 Проведення відповідних процедур закупівлі у системі «Prozorro»; 

 Виконання будівельних робот та технічного нагляду за роботами; 

 Ведення в експлуатацію, отримання відповідних документів, сертифікатів 
тощо. 

Індикатори досягнення 

результату 

• Моніторинг обсягу виконаних робіт на кожному етапі; 
• Кількісні показники економії бюджетних витрат на оплату енергоносіїв; 
• Моніторинг громадської думки та оцінка на початку та за результатами 

реалізації проекту. 
Сталість проекту (що 

буде відбуватись після 
завершення фінансування 
проекту) 

Фінансова сталість проекту забезпечується співфінансуванням з місцевого 

бюджету інвестиційних проектів розвитку територіальної громади. Інституційна 
сталість передбачає успішну реалізацію проектів та створення належних умов 
навчання у закладах освіти. Політична сталість досягається за рахунок 
відкритості процесу і результатів виконання, яке забезпечується висвітленням 

ходу та результатів проекту в місцевих засобах масової інформації, 
стимулювання подальшого розвитку громадянського суспільства. 

Відповідальний за 

реалізацію 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради. 

Термін реалізації 
проекту (з-по) 

На протязі 2019-2021 року. 

Ключеві потенційні 
учасники реалізації 
проекту 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради, Управління освіти, молоді та 
спорту Лиманської міської ради, підрядна організація.  

Джерела фінансування Всього, тис. гр. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, 

бюджет ОТГ, інші. 

28558,542 11058,542 8750,00 8750,00 

 

Стратегічна ціль 

Стратегії, якої 
відповідає проект 

В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ  

Завдання В.2.2. Стратегічної цілі В. Створення комфортних умов на території 
громади 

Назва проекту В.2.2.5. Капітальний ремонт, реконструкція, благоустрій, заходи 

термомодернізації закладів освіти. 
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Цілі проекту Забезпечення у закладах освіти комфортних умов для навчання та праці, 
відновлення та підвищення енергоефективності в громадських будівлях в тому 
числі:  належного водопостачання, водовідведення, заходів енергозбереження, 
забезпечення пожежної та територіальної безпеки, заходи доступності. 
Забезпечення робітників освіти легковім транспортом з метою наведення 
заходів а також ефективного і своє вчасного контролю за закладами освіти.  

Територія на яку проект 

матиме вплив 

м. Лиман, с. Дробишеве, с. Ямпіль, с. Ярова, с. Зарічне, с. Торське, с. Терни, с. 
Нове, с. Олександрівка, с. Лозове, с. Новоселівка Донецької області. 

Яка проблема вирішена, 

та/або які умови для 

стійкого розвитку будуть 

створені 

Протікання даху будівель, зношених систем водовідведення, теплопостачання, 
внутрішніх електричних мереж, дерев’яних вікон, холодних горищ, 

зруйнованих фундаментів, безпосередньо будівлі, систем протипожежного 

захисту, відсутності доступу до закладу особам з особливими освітніми 

потребами, відсутність питної води в достатньому обсязі в Заріченської ЗОШ, 

Новоселівської НВК а також відсутність семи місцевого легкового автомобіля 
для робітників освіти.    

Стислий опис проекту 1. Будівлі закладів освіти в Лиманській ОТГ які потребують капітального 

ремонту або реконструкції:  
• Управління освіти, молоді та спорту – 2019 рік;  
• Свердловина артезіанської води для Заріченської ЗОШ, Новоселівської 

НВК – 2019 рік;  
• ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, ЗОШ № 4, ЗОШ № 5 – 2019 рік;   
• Дробишевська ЗОШ – опорна школа - 2019;  

• Ямпільська ЗОШ, Ярівська ЗОШ, НВК с. Олександрівка, НВК с. Лозове, 
Новоселівський НВК (система опалення) – 2019 рік; 

• Ліцей м. Лиман, Лиманський НВК Гімназія (ПКД відсутня),Заріченська 
ЗОШ, Торське НВК, ЦПР на базі ЗОШ №4 – 2020 рік;  

• ЗОШ Рубці, НВК Терни, НВК Нове – 2021 рік.  
На деякі заклади розроблено проектно-кошторисну документацію, та отримано 

позитивний експертний звіт. Всі передбачені заходи детально наведені у 

проектно-кошторисній документації. У ході реалізації проектів буде 
покращено благоустрій закладів відповідно до вимог чинного законодавства.  

2. Придбання управлінням освіти, молоді та спорту легкового (семи 

місцевого) автомобіля марки «Fiat Dоblo» пасс. New Maxi 1.6D MT – 2019 

рік. 
Очікуваний результат, 

орієнтована кількість 

отримувачів вигоди 

Реалізація проекту забезпечить доступність освітніх якісних послуг для учнів в 
малих містах, створенню належних умов для навчання учнів та комфортної 
роботи працівників освіти, скороченню споживання енергоносіїв а також 

забезпечення в достатній кількості чистою артезіанською водою Заріченську 

ЗОШ, Новоселівську НВК. Кількість отримувачів вигоди близько 12 тис. осіб. 

Ключові заходи проекту • Підготовчі роботи, розробка проектно-кошторисної документації, 
отримання експертного звіту, визначення замовника робіт (за потребою); 

• Проведення відповідних процедур закупівлі у системі«Prozorro»; 

• Виконання будівельних робот та технічного нагляду за роботами; 

• Ведення в експлуатацію, отримання відповідних документів, сертифікатів 
тощо. 

Індикатори досягнення 

результату 

• Моніторинг обсягу виконаних робіт на кожному етапі; 
• Кількісні показники економії бюджетних витрат на оплату енергоносіїв; 
• Моніторинг громадської думки та оцінка на початку та за результатами 

реалізації проекту. 
Сталість проекту (що 

буде відбуватись після 

завершення 

Фінансова сталість проекту забезпечується співфінансуванням з місцевого 

бюджету інвестиційних проектів розвитку територіальної громади. 

Інституційна сталість передбачає успішну реалізацію проектів та створення 
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фінансування проекту) належних умов навчання у закладах освіти. Політична сталість досягається за 
рахунок відкритості процесу і результатів виконання, яке забезпечується 
висвітленням ходу та результатів проекту в місцевих засобах масової 
інформації, стимулювання подальшого розвитку громадянського суспільства. 

Відповідальний за 

реалізацію 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради. 

Термін реалізації 
проекту (з-по) 

На протязі 2019 - 2021 років. 

Ключеві потенційні 
учасники реалізації 
проекту 

Європейський інвестиційний банк, Державний фонд регіонального розвитку, 

Міністерство регіонального розвитку, виконавчий комітет Лиманської міської 
ради, управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради, підрядна 
організація. 

Джерела фінансування Всього, тис. гр. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, 

бюджет ОТГ, інші. 

281850,035 209723,101 37126,934 35000,00 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ  

Завдання В.2.2. Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна 
сфера.  

 

Назва Проекту 

 

В.2.2.6. «Капітальні ремонти будівель закладів культури  Лиманської 
міської ради» 

Цілі проекту • Створення належних умов  для організації  дозвілля населення, 
розвитку народної творчості, збереження  національних традицій  

• Впровадження енергоефективних технологій при капітальних 

ремонтах, збереження матеріальної бази будинків культури, бібліотек, 
музичної школи  та підтримка здорового духовного розвитку громади 

•  розширення мережі секційної та гурткової роботи, які б допомагали 

раціонально використовувати вільний час у плані подальшого вдосконалення 
спортивного та художньо-естетичного виховання дітей та молоді. 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

Донецька область, Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, 

та/або які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

Ліквідовано негативний стан будівель, проведено термомодернізацію, 

покращено умови експлуатації та естетичний вид будівель закладів культури 

Стислий опис проекту У ході проекту будуть проведені роботи по утепленню та облаштуванню стін, 

капітальний ремонт інженерних комунікацій, посилення будівельних 

конструкцій, ремонт покрівлі, заміна дерев’яних вікон на енергоефективні 
металопластикові та внутрішніх дверей, архітектурне оздоблення фасаду його 

теплоізоляція, оздоблення внутрішніх приміщень. 
Буде проведено: 

• Капітальний ремонт покрівлі МБК  сел.Зарічне 
• Капітальний ремонт м’якої покрівлі  МБК сел.Ярова 
• Капітальний ремонт будівлі СБК с.Шандриголове 
•  Капітальний ремонт будівлі ЦКД ім.Горького з використанням 

заходів термомодернізації 
• Капітальний ремонт приміщень будівлі МБК «Зеленоклинський» 

• Реконструкція нежитлової будівлі адміністративного корпусу під 

музичну школу з заходами термомодернізації 
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• Капітальний ремонт будівлі Озернянської сільської бібліотеки. 

• Капітальний ремонт  будинку дозвілля с.Діброва з благоустроєм 

прибудинкової  території 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Проведення капітального ремонту будівель закладів культури дасть змогу 

покращити матеріально-технічні стан приміщення та забезпечити комфортні 

умови для проведення культурно-масових заходів,  занять 

Реалізація проекту дозволить збільшити кількість відвідувачів культурно-

масових заходів, особливо молоді та дітей за рахунок створення сучасного, 

комфортного  та естетичного привабливого середовища для проведення 

дозвілля. Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури та 

мистецтва. Створення вільного простору, території для спілкування, навчання і 

розвитку всіх 42,6 тис. мешканців громади. 

Ключові заходи проекту Капітальні ремонти закладів культури Лиманської міської ради 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2017) 

Проведення культурно-масових заходів 
Відвідування заходів, (осіб) 

 

560 

10000 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Подальше утримання об’єктів буде забезпечено за рахунок коштів бюджету 

об’єднаної територіальної громади. 

Відповідальні за реалізацію Відділ культури і туризму Лиманської міської ради 

Термін реалізації проекту (з-
по) 

 2019-2021 рр  

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту 

Відділ культури і туризму Лиманської міської ради; будівельно-монтажні 
організації; підрядні організації; тощо. 

 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади Завдання В.2.3. 

Впровадження енергоефективного освітлення вулиць 

Назва Проекту В.2.3.1. «Реконструкція вуличного освітлення з використанням 

інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергія сонця) по місту 

Лиман». 

Цілі проекту Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних 

енергоефективних заходів з метою зменшення витрат електроенергії та 
покращення благоустрою та якості надання послуг  

Територія на яку проект 

матиме вплив 

м. Лиман 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, 

бюджет ОТГ, інші. 

45640 28040 12250 5350 
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Яка проблема вирішена, 

та/або які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

Покращення вуличного освітлення та безпека мешканців міста    

Стислий опис проекту Сьогодні освітлення за допомогою енергії сонця є альтернативою освітленню 

за допомогою ламп розжарювання та люмінесцентних ламп. Воно дозволить 
вирішити проблему економії електроенергії та забезпечити економію 

бюджетних коштів.  

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Проведено реконструкцію вуличного освітлення з використанням 

інноваційних енергоефективних технологій. 

Скорочено енерговитрати.  

Покращено якість освітлення у місті.  

Покращено благоустрій .  

Економія бюджетних коштів  

Ключові заходи проекту • Виготовлення проекту 

• Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних 

енергоефективних заходів 
• Введення в експлуатацію  

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2018) 

Зменшення ДТП   

5 км мереж освітлення 

22 опори 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманська СЄЗ” 

Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 
ради 

Термін реалізації проекту (з-
по) 

2019 -  2020 роки  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради;  будівельно-монтажні організації; підрядні 
організації; 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 

1500,0 500,0 500,0 500,0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади  Завдання 
В.2.3. Впровадження енергоефективного освітлення вулиць 
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Назва Проекту  В.2.3.2. «Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення на 

території Лиманської ОТГ». 

Цілі проекту Підвищення рівня комфорту громадян, а саме понад 22,3 тис. 
мешканців об'єднаної громади, зниження рівня злочинності і ризик 

ДТП 

Територія на яку проект матиме вплив Лиманська ОТГ, с.Торське, с.Зарічне 

Яка проблема вирішена, та/або які 
умови для стійкого розвитку будуть 

створені 

Покращення вуличного освітлення та безпека мешканців міста 

Стислий опис проекту Майже всі вулиці сіл, селищ та міста Лиман оснащенні зовнішнім 

освітленням, завдяки чому підвищився рівень безпеки громадян, 

комфорт та знизився рівень злочинності. Але в селах та місті 
залишились вулиці та провулки, на яких не було проведено 

капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення. Тому реалізація 
зазначеного проекту необхідна для 100% виконання капітального 

ремонту зовнішнього освітлення 

Очікуваний результат, орієнтовна 

кількість отримувачів вигоди 

Забезпечення комфортного, безпечного середовища мешканців 
міста.  

Ключові заходи проекту • Розроблення ПКД 

• Виконання капітального ремонту ліній зовнішнього 

освітленням 

• Здійснення технічного та авторського нагляду за якістю 

виконаних робіт. 
• Введення в експлуатацію  

Індикатори досягнення результату Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2018) 

Зменшення ДТП  

5 км мереж освітлення 

 

Сталість проекту (що буде відбуватися 
після завершення фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманська СЄЗ” 

Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 -  2020 роки  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради;  будівельно-монтажні 
організації; підрядні організації; 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний бюджет, 

бюджет ОТГ, інші. 
1000,0 1000,0 0 0   
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Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади   Завдання В.2.4. 

Забезпечення належного водопостачання та водовідведення 

Назва Проекту В.2.4.1. «Будівництво водопроводу в с.Дробишево» 

Цілі проекту Підвищення життєвого рівня мешканців села Дробишево, безперебійного 

забезпечення якісною питною водою шляхом капітального ремонту 

водопровідних мереж. 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

с. Дробишево Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

Покращення якості житлово-комунальних послуг, забезпечення населення 
водою 

Стислий опис проекту Внаслідок тривалої експлуатації водопровідних мереж відбуваються часті 
пориви, погіршилась якість питної води; через значну зношеність (80%) 

водопровідних мереж відбуваються часті відключення водопостачання 
через ремонти водопровідної мережі; відсутність стабільно необхідного 

тиску води в мережі унеможливлює підключення додаткових абонентів. 
Після реалізації проекту водою будуть забезпечені населення с.Дробишево. 

Вирішення проблеми дозволить виконати будівництво 4 км  водопровідних 

мереж. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Забезпечення централізованим водопостачання 150 мешканців села 

Ключові заходи проекту • Розробка ПКД, проведення експертиз  
• Проведення закупівлі згідно тендерних процедур 

• Будівництво водопровідної  мережі  
• Введення в експлуатацію  

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2018) 

Забезпечено водою 150 домогосподарств 

будівництво 4 км водопровідної мережі 

 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманська СЄЗ” 

Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 
ради 

Термін реалізації проекту (з-
по) 

2019 рік  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради;  будівельно-монтажні організації; 
підрядні організації; 
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Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
3000,0 3000,0 0 0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В.Створення комфортних умов на території громади  

Завдання В.2.4. Забезпечення належного водопостачання та 
водовідведення 

Назва Проекту 

 

В.2.4.2. Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Лиман 

 

Цілі проекту Забезпечення надійності надання послуг водопостачання та 
водовідведення населенню та підприємствам м. Лиман 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

місто Лиман 

Стислий опис проекту Відновлення роботи каналізаційної системи м. Лиман. 

Реконструкція станції біологічного очищення стічних вод. 

Очікуваний результат, орієнтовна 

кількість отримувачів вигоди 

Поліпшення гідрохімічного, гідрологічного стану водного об’єкту та 
забезпечення нормативного очищення  стічних вод. 

Ключові заходи проекту Реконструкція споруд доочищення та знезаражування стічних вод   

Монтаж технологічних трубопроводів; 
Заміна електрообладнання, роботи з благоустрою; 

Розробка проектно-кошторисної документації, проведення робіт з 
реконструкції очисних споруд м. Лиман 

Реконструкція очисних споруд потужністю 10 тис.м.куб/добу в м. 

Лиман 

Індикатори досягнення результату Назва індикатору ( з одиницею виміру) Базовий показник 

Моніторинг обсягу виконаних робіт на 
кожному етапі 
Моніторинг громадської думки та оцінка на 
початку та за результатами реалізації проекту 

 

Сталість проекту (що буде відбуватися 
після завершення фінансування 
проекту) 

Підтримувати  у функціональному стані буде Краснолиманське 
ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу” 

Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 рік 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; Департамент екології та природних 

ресурсів Донецької облдержадміністрації. 

Джерела фінансування Всього, 
тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
18000,0 18 000,0 0 0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ 

Завдання В.2.4. Забезпечення належного водопостачання та 
водовідведення 

Назва Проекту 

 

 В.2.4.3. «Лікарняний для колодязів» в с.Терни, с.Ямполівка, 

с.Колодязі 



74 

 

Цілі проекту Благоустрій сіл,  поліпшення технічного та санітарного становища 
громадських колодязів, що не маловажно для наших населених пунктів, 
місця біля колодязів дадуть можливість для спілкування та релаксу всіх 

верст населення в екологічно чистому місці, виховувати згуртованість, 
бережне ставлення до природних ресурсів. 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

с. Терни, с.Ямполівка, с.Колодязі 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Забезпечення односельців якісною питною водою, створити місце для 
забору якісної питної води, екологічно чисте, сучасне місце для 
спілкування,  

Стислий опис проекту У ході реалізації проекту буде покращено  благоустрій сіл.  с. Терни , 

с.Ямполівка, с.Колодязі – це проект по відновленню та збереженню 

водних ресурсів рідного краю. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Користуванням колодязями  можуть стати біля 260 мешканців сіл та 
гостей. Буде реконструйовано та очищено  20 колодязів. Забезпечено 

мешканців сіл якісною питною водою, покращено благоустрій територій, 

залучення односельців до здорового способу життя, обмін корисними 

порадами та досвідом. 

Ключові заходи проекту  Забір води для аналізу 

 Прибирання території. 
 Очистка колодязів, заміна кілець. 
 Дезінфекція за допомогою спеціальних розчинів. 
 Прокачування води після тривалого простою. 

 Установка огорожі, лавочок та навісів.  

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2018) 

Кількість звернень громадян до старости 

виконавчого комітету. 

 Забезпечено водою 260 осіб 

Очищено 20 колодязів  

83 звернень 
 

 

 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати колодязі  у функціональному стані буде КП                        « 

Лиманський Зеленбуд» 

Відповідальний за реалізацію Виконавчий комітет міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) Січень-грудень 2019 року  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; підрядні організації; тощо 

 

 Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади Завдання В.2.4. 

Забезпечення належного водопостачання та водовідведення 

 Назва Проекту 

 

В.2.4.4. «Розробка  проекту «Нове будівництво розвідувально-

екплуатаційної свердловини та водопровідної мережі в селі   
Яцьківка Лиманського району»  

 Цілі проекту Вирішити проблему  незадовільного  забезпечення питною  водою   

громади  села  Яцьківка   

 Територія на яку проект матиме 

вплив 

с. Яцьківка Лиманської ОТГ 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

300,00 0 300,0 0 
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 Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Будуть створені умови для будівництва системи  водопостачання в селі 
Яцьківка, яка в подальшому забезпечить  стабільне та якісне 
водопостачання  мешканців  села. 

 Стислий опис проекту У ході реалізації проекту буде проведено  моніторинг забезпеченості 
якісною питною  водою населення  села Яцьківка (360 садиб), проведено  

геодезичні  дослідження,  отримано  висновки фахівців, замовлено 

проект будівництва системи  водопостачання  села  Яцьківка  та  
визначено обсяг фінансування даного проекту 

 Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Стабільне водопостачання для  мешканців села  Яцьківка - близько  560 

осіб 

 Ключові заходи проекту 1. Проведення всебічного аналізу існуючої проблеми та розробки чіткої 
стратегії щодо її вирішення. 
2. Моніторинг забезпеченості якісною питною  водою населення  села 
Яцьківка   
3. Проведення  геодезичних  досліджень 
4. Виготовлення проекту будівництва 
5. Експертиза проекту «Нове будівництво розвідувально-екплуатаційної 
свердловини та водопровідної мережі в селі  Яцьківка Лиманського 

району  

 Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 

(2018) 

 Кількість скарг мешканців (кількість звернень 
громадян до міських та  обласних органів) 

25 звернень 
 

 Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Після виготовлення  проекту   буде  вирішуватись  питання про джерела  
фінансування   нового  будівництва водопровідної  мережі в  селі  
Яцьківка 

 Керівник проекту Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради  

 Термін реалізації проекту (з-по) 2019-2021 роки 

 Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; ДФРР; будівельно-монтажні 
організації; підрядні організації; тощо 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
           400,0             400,0 0 0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. Створення комфортних умов на території громади  Завдання В.2.4. 

Забезпечення належного водопостачання та водовідведення 

Назва Проекту  В.2.4.5. «Капітальний ремонт мережі водопостачання в селах та 

селищах» 

Цілі проекту Забезпечення в достатній кількості та якості питною водою  

мешканців, раціональне використання наявних потужностей по 
водозабору води, здешевлення вартості води, ефективне 
водопостачання, максимальне скорочення втрат питної води та 
витоків забруднюючих навколишнє середовище речовин, 

оптимізація систем водопостачання, закінчення виконання 
капітального ремонту водопровідних мереж с.Рубці,  Реконструкція 
станції знезалізнення підземних вод по вул. Зелений Гай, 16-а м. 

Лиман 
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Територія на яку проект 

матиме вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

Покращення якості житлово-комунальних послуг    

Стислий опис проекту Підвищено тиск у водопровідних мережах. Організовано цілодобову 

подачу води. Забезпечено незалежну подачу питної води підприємств 
водопровідно-каналізаційного господарства місцевого підпорядкування від 

підприємств, які продають їм воду 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Поліпшення якості води, яка надається понад 4500 мешканцям  

Ключові заходи проекту • Розробка ПКД, проведення експертиз та тендерів  
• Реконструкція та капітальний ремонт водопровідних  мереж  

• Введення в експлуатацію 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник (2018) 

кількість звернень громадян  

забезпечено водою (осіб) 

10 актів 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманська СЄЗ” 

Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 
ради 

Термін реалізації проекту  2019- 2021 роки 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради;  будівельно-монтажні організації; 
підрядні організації 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
32964,36 31364,36 800,0 800,0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ 

Завдання В.2.4. Забезпечення належного водопостачання та 
водовідведення 

Назва Проекту 

 

В.2.4.6. «Небезпека повіні нам не загрожує». 

 

Цілі проекту Приводити  наявні захисні споруди у готовність до використання за 
призначенням 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Смт Зарічне та с.Торське Лиманського району Донецької області 
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Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Створення умов для безпечного життя людей, організація роботи по 

підтримці у належному стані мешканцями села та селища водовідвідних 

систем 

 

Стислий опис проекту Населенні пункти знаходяться у низині між ними протікає річка за 
наявності великих дощів вода тече через село та селище. У зв’язку з тим, 

що дренажні канави відсутні або не відновлювалися складається 
небезпека затоплення населених пунктів. Якщо відновити систему 

дренажних канав  не буде небезпеки затоплення дворів, городів, 
колодязів. Мешканці населених пунктів будуть захищені від загроз стихії. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Завершено розчищення дренажних канав, встановлено труби для 
пропуску води, створено умови для безпечного життя населення при 

зливах. 

Ключові заходи проекту 1. Розроблення ПКД 

2. Чищення дренажних канав 
3. Укладення труб у дренажних канавах 

4. Облаштування пішохідних переходів через дренажні канави.   

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2017р) 

Кількість випадків підтоплення дворів 
 

Кількість звернень громадян, щодо вирішення 
питання по водовідведенню природної води 

 

Кількість мешканців населених пунктів отримають 
захист від стихійного лиха 

  8 

 

 

28 звернень 
 

 

2800 мешканців 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Мешканці населених пунктів будуть захищені від повіні та будуть 
підтримувати захисні споруди разом з комунальним підприємством у 
належному стані. 

Відповідальний за реалізацію Староста Зарічненського старостинського округу   

Термін реалізації проекту (з-по)  2019 - 2021 роки  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; ДФРР; підрядні організації; тощо 

 

 

Стратегічна ціль 

Стратегії, якої відповідає 
проект 

СТРАТЕГІЧНА  ЦІЛЬ С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА 

ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ. Завдання С.1.2. Розробка та впровадження системи 

комунікацій з громадою.  

Назва проекту С.1.2.1. Забезпечення належного функціонування програмного забезпечення BIS-

SOFT: "Електронний бюджет участі", «АІС енергосервіс», «Контакт сервіс» 

«Електронні петиції», «Інвестиційний портал», «Поіменне голосування». 

Цілі проекту Налагодження ефективних механізмів партнерства та вдосконалення системи 

взаємодії між депутатами місцевих рад, службовцями органів місцевого 

самоврядування та громадськістю (ІГС).  

Залучення широкого кола громадськості, депутатів представників органів 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

8000 2000 4000 2000 
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місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення, до спільного 

вирішення питань місцевого розвитку. 

Інформаційне висвітлення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед 

населення громади щодо основних напрямків діяльності виконавчого комітету 

міської ради.  

Територія на яку проект 

матиме вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, 

та/або які умови для 

стійкого розвитку будуть 

створені 

- забезпечення інформування мешканців громади, щодо роботи міської ради та її 

виконавчих органів, суспільно-політичної ситуації на території Лиманської ОТГ.  

- забезпечення ефективної взаємодії міської ради з інститутами громадянського 

суспільства у вирішенні спільних завдань щодо розвитку громади.  

- застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки 

інформації; 

Стислий опис проекту  У  ході реалізації проекту буде забезпечено на належному рівні функціонування 
програмного забезпечення BIS-SOFT: «Електронний бюджет участі», «АІС 

енергосервіс», «Контакт сервіс» «Електронні петиції», «Інвестиційний портал», 

«Поіменне голосування». 

Очікуваний результат, 

орієнтована кількість 

отримувачів вигоди 

Запровадження проекту дозволить мешканцям громади у  вільному доступі 
отримувати якісну інформацію щодо стану суспільної-політичної ситуації у 
громаді,  нормативно-правових актів, які регулюють діяльності органів місцевого 

самоврядування та приймати безпосередню участь у вирішенні проблем 

місцевого значення. 

Ключові заходи проекту • Укладення договору з надавачем  послуг 
• забезпечення належного функціонування програмного забезпечення 

Індикатори досягнення 

результату 

 Назва індикатора досягнення 

Кількість відвідувань офіційного сайту міської 
ради 

Базовий показник (2017) 

50000  

Сталість проекту (що 

буде відбуватися після 
завершення фінансування 
проекту) 

Забезпечить вільний доступ мешканців громади  до інформації щодо стану 
суспільної-політичної ситуації у громаді, нормативно-правових актів, які 
регулюють діяльності органів місцевого самоврядування та дозволить приймати 

безпосередню участь у вирішенні проблем місцевого значення. 

Відповідальний за 

реалізацію 

Відділ інформаційних технологій виконавчого комітету міської ради 

Термін реалізації 
проекту 

2019-2021 

Ключеві потенційні 
учасники реалізації 
проекту 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради,  розробник програмного 

забезпечення  

Джерела фінансування Всього, тис.грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші 

123,0 41,0 41,0 41,0 
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Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА 

ГРОМАДА ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ. Завдання С.1.2. Розробка та 
впровадження системи комунікацій з громадою. 

Назва Проекту 

 

С.1.2.2. «Встановлення програмного продукту СКАУ «Міська рада» 

модуль «Центр допомоги громадянам України проживаючим на 

тимчасово непідконтрольній території, переселенцям»  

Цілі проекту Основною метою проекту є забезпечення належного рівня інформованості  
серед ВПО, що дозволить: 
- зменшити соціальну напруги серед переселенців;  
- забезпечити своєчасне надання соціальної, фізичної, медичної, 
психофізіологічної та матеріальної підтримки ВПО;  
- забезпечити належні  умови  життєдіяльності;  
- забезпечити надання грошової допомоги, як таким, що потрапили у важкі 
життєві обставини;  
- сприяти, як найшвидшому  працевлаштуванні тощо.  

Територія на яку проект 

матиме вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, 

та/або які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

Із запровадженням проекту буде вирішена одна з найважливіших проблем 

своєчасне інформування ВПО щодо:  

 

- змін та доповнень у державній політиці у сфері соціального захисту ВПО; 

 - соціально-побутових питань, пов’язаних з організацією тимчасового 

проживання, медичного забезпечення, працевлаштування;  
- отримання вчасних і якісних адміністративних послуг;  
- навчання та оздоровлення дітей ВПО;  

Стислий опис проекту Забезпечення повноцінного інформування ВПО щодо:  
 

- державної політики у сфері соціального захисту ВПО; 
- отримання пільг та соціальних гарантій, передбачених законодавством; 
- соціально-побутових питань, пов’язаних з організацією тимчасового 

проживання, медичного забезпечення, працевлаштування;  
- якісних адміністративних послуг;  
- навчання та оздоровлення дітей ВПО; 
 - діяльності громадських організацій ВПО. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Підвищення інформаційно-правового  рівня обізнаності серед 24,4 тис.осіб 

ВПО .  

Ключові заходи проекту 1. Укладення договору з надавачем  послуг 
2. Виконання робіт  
3. Забезпечення належного функціонування модулю  

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2018) 

Кількість ВПО , які скористались послугами модулю 

використали можливість відвідати модуль  
 

 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Поліпшення соціально-економічних умов перебування ВПО на території  
Лиманської ОТГ.  
 

Відповідальний за реалізацію Відділ інформаційних технологій виконавчого комітету міської ради 

Термін реалізації проекту  2019   

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради,  розробник програмного забезпечення  

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 
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Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

СТРАТЕГІЧНА  ЦІЛЬ С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА 

ГРОМАДА ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ. Завдання С.1.2. Розробка та 
впровадження системи комунікацій з громадою. 

Назва Проекту 

 

С.1.2.3. «Встановлення програмного продукту СКАУ «Міська 

рада» модуль «Електрона черга на квартиру» 

Цілі проекту Створення комфортних умов на території Лиманської територіальної 
громади та інформування громадськість Лиманської ОТГ про стан 

квартирного обліку (поліпшення житлових умов) 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Покращення якості житлово-комунальних послуг та покращення 
житлових умов 

Стислий опис проекту Забезпечення можливості використання мешканцями Лиманської ОТГ 

електронних сервісів для реалізації їх прав за програмою державних 

гарантій обслуговування населення, автоматизація інформування 
населення Лиманської ОТГ 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Інформування громадськості Лиманської ОТГ про стан квартирного 

обліку та діючого законодавства у сфері покращення житлових умов 
мешканців Лиманської ОТГ . 

Ключові заходи проекту 1. Створення доступності до інформування населення про стан та 
перелік громадян які потребують поліпшення чи забезпечення житлом 
2. Отримання повідомлення про необхідність оформлення документів 
3. Моніторинг місця у черзі 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2018) 

Загальна кількість громадян перебуваючих на 
квартирному обліку  Лиманської ОТГ 

457 громадян 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Результат проекту посприяє покращенню доступності громадян до 

інформування про стан квартирного обліку  

Відповідальний за реалізацію Відділ інформаційних технологій виконавчого комітету міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради, ФОП Толстопятова І. В.  

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА ВИСОКОЇ 
ЯКОСТІ ЖИТТЯ Завдання С.1.3. Розвиток органів самоорганізації 
населення та інших громадських об’єднань. 

Назва Проекту 
 

С.1.3.1. Конкурс проектів місцевого розвитку в межах місцевої цільової 
програми «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної територіальної 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
87,00 87,00 0 0 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
105,0 105,0 0 0 
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громади на 2017 - 2020 роки» 

Цілі проекту Залучення громадськості до вирішення питань соціально-економічного 

та культурного характеру; реалізація стратегічного пріоритету ОТГ 

щодо впровадження ефективного відкритого врядування, у тому числі в 
частині формування активної громади регіону та ефективної взаємодії з 
інститутами громадянського суспільства; стимулювання діяльності 
громадських організацій, органів самоорганізації населення, об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків, творчих спілок тощо 

Територія на яку проект матиме 

вплив 
Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або які 
умови для стійкого розвитку будуть 

створені 

1) поширення співпраці органів місцевого самоврядування та 

громадськості;   

2) створення умов для активізації діяльності інститутів громадянського 

суспільства; 

3) забезпечення підтримкою місцевих інститутів громадянського 

суспільства; 

4) забезпечення доступу мешканців ОТГ до реалізації значущих для 

громади проектів у регіоні. 

Стислий опис проекту Проект передбачає взаємодію органів місцевого самоврядування та 
мешканців Лиманської об’єднаної територіальної громади щодо 

впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до 

розподілу і використання коштів бюджету ОТГ. 

Очікуваний результат, орієнтовна 

кількість отримувачів вигоди 
Поліпшиться співпраця органів місцевого самоврядування з 
громадськістю, активізується діяльність інститутів громадянського 

суспільства та окремих мешканців громади; розвиток інфраструктури 

Лиманської ОТГ 
Отримувачі вигоди - мешканці громади — 42,6 тис. осіб 

Ключові заходи проекту • подання конкурсних проектів до Координаційної ради 

• оцінка та прийняття пропозицій для голосування  
• голосування за проекти  

• визначення проектів-переможців  
• реалізація проектів - переможців  
• звітування та оцінка результатів реалізації проектів  

Індикатори досягнення результату Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник  

Кількість поданих проектів  
Кількість реалізованих проектів 

18 

5 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Поліпшиться співпраця органів місцевого самоврядування з 

громадськості, активізується діяльності інститутів громадянського 

суспільства. 

Відповідальний за реалізацію Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 -2020р. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 
Виконавчий комітет міської ради, громадськість, мешканці громади 

Джерела фінансування Всього, 
тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
 2000,0  1000,0 1000,0 0 

 



82 

 

Стратегічна ціль 

Стратегії, якої відповідає 
проект 

СТРАТЕГІЧНА  ЦІЛЬ С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА 

ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ.  Завдання С.2.1. Комфортний та 
конкурентоспроможний заклад освіти. 

Назва проекту С.2.1.1. «Створення інклюзивно-ресурсного центру у Лиманській об’єднаній 

територіальній громаді» 

Цілі проекту Створити у 2019 році інклюзивно-ресурсний центр у Лиманській ОТГ. 

Відповідно до Закону №545б місцеві органи самоврядування зобов'язані 
створити центри з розрахунку один центр на 7 тис. дітей, які проживають на 
території об’єднаної територіальної громади (району), та на 12 тис. дітей, які 
проживають у місті (районі міста). 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, 

та/або які умови для 

стійкого розвитку будуть 

створені 

Здійснення психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами, які 
навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (не 
відвідують навчальні заклади), та не отримують відповідну корекційну допомогу. 

Стислий опис проекту  Діяльність центру забезпечують педагогічні працівники, які мають вищу освіту 

за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, 

“Психологія”, за спеціалізацією логопед, сурдопедагог, олігофренопедагог, 
тифлопедагог а також практичні психологи, вчителі з лікувальної фізкультури, 

медична сестра. Фахівці центру проводять інші види діяльності, зокрема 
нададуть консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам, 

педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні. 
1. Виконання капітального ремонту або реконструкція будівлі, приміщень у 

відповідності до норм ДБН В.2.2-3:2018 року. 
2. Підбор та підготовка персоналу, керівників, документації. 
3. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх 

потреб дитини, розроблення рекомендацій що до програми навчання. 
4. Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми 

потребами. 

5. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів 
з питань організації інклюзивного навчання. 

6. Надання консультативно-психологічної допомоги батькам. 

Очікуваний результат, 

орієнтована кількість 

отримувачів вигоди 

Буде вирішено проблему відсутності комплексного підходу до психолого-

педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами (близько 22 

тисяч жителів Лиманської ОТГ). 

Ключові заходи проекту • Підготовча робота, розробка ПКД, отримання експертного звіту визначення 
замовника робіт (за потребою); 

• Проведення відповідних процедур закупівлі,висвітлення даних у системі 
«ProZorro»; 

• Виконання будівельних робот та технічного нагляду за роботами; 

• Ведення в експлуатацію, отримання відповідних документів; 
• Підбор та підготовка персоналу, керівників, документації; 
• Закупівля обладнання. 

Індикатори досягнення 

результату 

Моніторинг обсягу виконаних робіт на кожному етапі; 

Моніторинг громадської думки та оцінка на початку та за результатами реалізації 
проекту 

Сталість проекту (що 

буде відбуватись після 
Підтримання у функціональному та безпечному стані приміщень.  
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завершення фінансування 
проекту) 

Відповідальний за 

реалізацію 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

Термін реалізації 
проекту (з-по) 

На протязі 2019 року 

Ключеві потенційні 
учасники реалізації 
проекту 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради, Управління освіти, молоді та 
спорту Лиманської міської ради, підрядна організація. 

Джерела фінансування Всього, тис. 

гр. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, 

бюджет ОТГ, інші 

2000,00 2000,00 0 0 

 

Стратегічна ціль 

Стратегії, якої 
відповідає проект 

СТРАТЕГІЧНА  ЦІЛЬ С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА 

ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ. Завдання С.2.1. Комфортний та 
конкурентоспроможний заклад освіти. 

Назва проекту С.2.1.2. «Придбання шкільних автобусів для перевезення учнів Ліманської 
ОТГ» 

Цілі проекту Покращення підвозу школярів,забезпечення у сільській місцевостірегулярного 

безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів тапедагогічних 

працівників. Створення рівних можливостей для всіх громадян, які проживають і 

постійно працюють у сільській місцевості, в задоволенні соціальних такультурно-

освітніх потреб.Створення нових робочих місць.Формування належної соціальної 
інфраструктури села. 

Територія на яку 

проект матиме вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема 

вирішена, та/або які 
умови для стійкого 

розвитку будуть 

створені 

Буде покращено доступ для одержання якісних знань учнями з сільської місцевості з 
віддалених населених пунктів до місць навчання. За школамизакріплюються 
транспортні засоби відповідної марки в залежності від кількості учнів, що 

підвозяться.При наданні шкільних автобусів беруться до уваги, зокрема, існуючі 

дорожні умови, кількість автобусів, маршрути та частота їх пересування длятого, 

щоб максимально використовувати транспортні засоби та мінімізувати незручності 
для учнів та вчителів, які добираються до місць навчання (роботи) із своїх сіл. 

Додатково буде створено 7 нових робочих місць.  

Стислий опис 

проекту 

 У  ході реалізації проекту буде придбано 5 нових шкільних автобусів. Це дасть 
змогу здобувачам освіти з с. Липове, Новомихайлівка, Олександрівка, Закітне та 
інших Лиманської ОТГ вчасно та зручно прибувати до навчальних закладів та 
одержувати якісні знання. 

Очікуваний 

результат, 

Створення зручних умов для дітей шкільного віку для прибуття до закладів освіти та 
зворотно.  Підвозом буде охоплено, близько - 150 учнів з 7 населених 
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орієнтована кількість 

отримувачів вигоди 

пунктів.Забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність  для 
здобуття якісної та безоплатної загальної середньої освіти. Забезпечення 
регулярного та безоплатного підвезення учнів і вчителівсільської місцевості до 

місць навчання (у першу чергу до опорних шкіл),на роботу та в зворотному 

напрямку.Забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її участі в 
конкурсах, спортивних змаганнях, олімпіадах,фестивалях, заходах районного, 

обласного та всеукраїнського рівнів. Забезпечення підвозу учнів до закладів 
оздоровлення, відпочинку та в зворотному напрямку. Забезпечення участі учасників 
навчально-виховного   процесу в нарадах,семінарах, інших заходах міського, 

обласного та всеукраїнського рівнів. 

Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільськіймісцевості. 

Ключові заходи 

проекту 

• Виділення коштів; 
• Визначення потенційного постачальника; 
• Придбання автобусів; 
• Проходження технічних процедур та випуск на лінію автобусного маршруту. 

Індикатори 

досягнення 

результату 

            Назва  індикатора досягнення Базовий показник 

Сталість проекту (що 

буде відбуватись після 
завершення 
фінансування проекту) 

Кількість звернень  

Загальна    кількість людей,які отримають  
покращення умов  

        7 

    450 

Автобуси будуть на балансі КП Лиманська СЕЗ. 

Оплата за підвіз учнів буде здійснюватися управлінням освіти, молоді та спорту 
Лиманської ОТГ 

Організатор проекту Управління освіти, молоді та спорту міської ради 

Термін реалізації 
проекту (з-по) 

На протязі 2019-2020 років. 

Ключеві потенційні 
учасники реалізації 
проекту 

Управлінням освіти,молоді та спорту, КП Лиманська СЕЗ Лиманської ОТГ, 

торгівельні організації тощо. 

Джерела фінансування Всього 2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші 

9000,000 3000,000 6000,000 0 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА 

ГРОМАДА ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ. Завдання С.2.2. Створити систему 
якісної медичної допомоги 

Назва Проекту 

 

С.2.2.1. Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ та ФП, а саме  
«Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ смт.Новоселівка КНП 

"ЦПМСД" Лиманської міської ради», «Капітальний ремонт 

фельдшерського пункту смт.Дробишеве КНП "ЦПМСД" Лиманської 
міської ради», «Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ смт.Нове КНП 

"ЦПМСД" Лиманської міської ради» 
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Цілі проекту Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичного 

закладу 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

смт. Новоселівка, смт. Дробишеве, смт. Нове 

Яка проблема вирішена, 

та/або які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

Поліпшення комфортності, надійності і безпечності умов перебування 
пацієнтів та медичного персоналу, зменшення обсягів споживання 
енергоносіїв.    

Стислий опис проекту Спрямований на термомодернізацію будівлі медичного закладу, 
впровадження енергозберігаючих заходів зменшить споживання 
енергоносіїв та економія коштів ОТГ, ремонт внутрішніх приміщень, 
створення належних умов перебування пацієнтів та медичних працівників, 
благоустрій території. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Створено належні умови перебування пацієнтів та працівників у закладі; 
забезпечено подальше використання будівлі без капітальних вкладень. 

Ключові заходи проекту 1. Проведення конкурсного відбору підрядної організації. 
2. Укладення договорів та виконання робіт з термомодернізації 
будівлі та капітального ремонту 

3. Виконання робіт з капітального ремонту. 
4. Введення в експлуатацію об’єкта. 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2018) 

Кількість обслуговуючого населення амб. ЗП-СМ смт. 
Новоселівка 
 

Кількість обслуговуючого населення ФАП смт. 
Дробишеве 
 

Кількість обслуговуючого населення амб. ЗП-СМ смт. 
Нове 

2630 осіб 

 

 

569 осіб 

 

 

2073 осіб 

 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Відновлення та збереження об’єктів охорони здоров’я, покращення умов 
перебування хворих та медичних працівників, економія енергоресурсів.  

Відповідальний за реалізацію КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради  

Термін реалізації проекту (з-
по) 

Січень-грудень 2019 року  

Ключові потенційні 
учасники реалізації проекту 

Виконавчий комітету міської ради; будівельно-монтажні організації; 
підрядні організації; тощо 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА ВИСОКОЇ 
ЯКОСТІ ЖИТТЯ  

Завдання С.2.2. Створити систему якісної медичної допомоги 

Назва Проекту 

 

С.2.2.2. Підключення КЛПЗ «Лиманська центральна районна 

лікарня»  до електронної системи охорони здоров'я 

е- Health 

Цілі проекту Створити систему якісної  медичної допомоги 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

4106,109 4106,109 0 0 
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Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Автоматизація ведення обліку медичних послуг та управління 
медичною інформацією 

Стислий опис проекту  Забезпечення можливості використання пацієнтами електронних 

сервісів для реалізації їх прав за програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення, автоматизація ведення обліку 

медичних послуг і управління медичною інформацією, запровадження 
електронного документообігу у сфері медичного обслуговування 
населення за програмою медичних гарантій. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Дозволить автоматизувати звітність і повернутися до основного 

покликання – надання якісної медичної допомоги. 

Ключові заходи проекту 1. Підключення  до електронної системи охорони здоров'я 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2017) 

КЛПЗ  Лиманська ЦРЛ обслуговує  42937 осіб 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Реалізація проекту посприяє покращенню доступності та якості 
надання медичних послуг, що в свою чергу розвиватимуть довіру та 
повагу населення до органів державної влади 

Відповідальний за реалізацію КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня»  

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 рік. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня», тощо 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА ВИСОКОЇ 
ЯКОСТІ ЖИТТЯ Завдання С.2.2. Створити систему якісної медичної 
допомоги 

Назва Проекту 

 

С.2.2.3. КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня» 

«Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення за адресою: 

вул. Незалежності,64. м. Лиман» 

Цілі проекту Створити комфортні умови перебування в лікувальному закладі хворих  

з числа мешканців об'єднаної громади, ВПО та праці медичних 

працівників. 
Відремонтувати основні та допоміжні приміщення , провести  заміну  

інженерних комунікацій та заходи з енергозбереження   

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Створення комфортних умов перебування хворих в інфекційному 
відділенні,покращення умов праці медичного персоналу, 

Стислий опис проекту КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня» обслуговує 
42,6 тис.осіб. В структурі лікарні знаходиться інфекційне відділення. На 
даний момент  в відділенні знаходиться 25 ліжок (з них- 15 дитячих). 

  Капітальний ремонт корпусу інфекційного відділення – соціально – 

економічна необхідність, направлена на покращення умов  лікування 
населення. 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
3000,0 3000,0 0 0 
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Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

За результатами реалізації проекту будуть суттєво покращені санітарно 

– гігієнічні умови перебування хворих в інфекційному відділенні, 
відремонтовані палати та місця загального користування  

Ключові заходи проекту • Корегування проектно-кошторисної документації 
• Проведення закупівлі згідно тендерних процедур 

• Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник 
(2017) 

Кількість пролікованих осіб 

(з них дітей) 

1059 осіб 

694 особи 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

 Будівля буде знаходитися на балансі КЛПЗ «Лиманська центральна 
районна лікарня» та буде відповідати сучасними санітарним і 
гігієнічним вимогам забезпечення медичним обслуговуванням 

населення  

Відповідальний за реалізацію КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня» 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 -2020р. 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; КЛПЗ «Лиманська центральна 
районна лікарня»; будівельно-монтажні організації, підрядні організації; 
тощо 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

СТРАТЕГІЧНА  ЦІЛЬ С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА 

ГРОМАДА ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ  Завдання С.2.3 Духовне 
виховання громадян високої культури поведінки. 

Назва Проекту 

 

С.2.3.1. «Програма відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, проведення фестивалів, конкурсів та інших 

театралізованих, видовищних, культурних масових заходів» 

Цілі проекту Належна організації відзначення державних та  професійних свят, 
ювілейних дат, проведення   фестивалів, конкурсів та інших 

театралізованих, видовищних, культурно-масових заходів відділом 

культури і туризму  Лиманської міської ради 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

       Основними проблемами, на розв’язання яких спрямований проект, 
є організація високого рівня проведення заходів з нагоди свят 
державного, обласного, місцевого значення; урочистих заходів до 

пам’ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших 

знаменних дат;  організація змістовного дозвілля мешканців та гостей 

міста, залучення молоді та інших верств населення до суспільно – 

політичного життя Лиманської об’єднаної територіальної громади, 

виховання дітей та молоді в дусі патріотизму та любові до рідного 

краю, своєї Батьківщини; створення позитивного іміджу міста та 
популяризації його економічного та культурного потенціалу, тощо 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

4213,2 4213,2 0 0 
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Стислий опис проекту  Відзначення державних свят, визначних подій області та міста, 
які встановлені актами Президента України, Уряду України, Статуту 

Лиманської ОТГ.  

 Відзначення обласних та міських свят, які проводяться 
відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації та 
розпоряджень міського голови, рішення сесії Лиманської міської ради. 

 Відзначення професійних свят, що встановлені відповідно до 

Указів Президента України. 

 Придбання бланків Почесних грамот, Дипломів і Подяк для 
відзначення та заохочення підприємств, організацій, установ та 
окремих осіб. 

 Придбання канцтоварів і господарських товарів для 
проведення свята. 
 Придбання  подарунків для урочистих заходів. 
 Придбання квіткової продукції. 
 Придбання продукції для проведення Новорічних свят. 
 Обслуговування заходів транспортними засобами. 

 Оплата послуг  спец ефектів, артистів, сцени, звука, світла. 
 Оплата послуг оренди концертного залу, стадіону, 

електропостачання тощо. 

 Придбання сценічного одягу для  проведення тематичних свят. 
 Виготовлення друкованої продукції (афіші). 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

-  в результаті виконання даної Програми буде  організоване змістовне 
дозвілля мешканців та гостей міста, залученно молодь та інші верстви 

населення до суспільно – політичного життя Лиманської об’єднаної 
територіальної громади, виховання у  дітей та молоді дух патріотизму 
та любові до рідного краю, своєї Батьківщини, створення позитивного 

іміджу міста та популяризація його економічного та культурного 

потенціалу. 
Також збільшиться кількість відвідувань культурно-масових заходів.  

Ключові заходи проекту Розробка програми; 

Проведення заходів згідно календарного плану 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник  

- Проведення заходів 
- Відвідування заходів 

268 

27476 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

- залучення різних верств населення до відзначення державних свят, 
пам’ятних дат, історичних подій, ювілейних дат, проведення 
фестивалів, конкурсів та інших культурно-масових  заходів, 
вшанування пам’яті видатних людей; 

  - збереження  історичних, національних традицій 

Відповідальний за реалізацію відділ культури і туризму Лиманської міської ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019-2021 рр  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Відділ культури і туризму Лиманської міської ради, 

Громадські організації, інші 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

С. Свідома, активна та безпечна громада високої якості життя Завдання 
С.2.4. Популяризація та заохочення екологічної енергозберігаючої 
поведінки мешканців 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
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Назва Проекту 

 

C.2.4.1. Участь в екологічному форумі та видання поліграфічної 
продукції на екологічну тематику 

 

Цілі проекту Видання поліграфічної продукції та участь у форумі з метою формування 
«зеленої» свідомості, обговорення засобів покращення екологічної 
ситуації 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ. 

Стислий опис проекту Проведення просвітницьких акцій з метою формування «зеленої» 

свідомості, у т.ч. дітей та молоді, культури енергозбереження, залучення 
громади до реалізації «зелених» проектів.  

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Участь в обласному екологічному форумі та виготовлення поліграфічної 
продукції. 
Мешканці та гості Донецької області. 

Ключові заходи проекту участь в екологічному форумі; 
пропаганда охорони навколишнього природного середовища. 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору ( з одиницею виміру) Базовий показник 

Організовано виставку на екологічному форумі, 
кількість виставок  
 

Видано поліграфічної продукції, од. 

 

 

 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Популяризація екологічного світогляду для збереження  навколишнього 

природного середовища 

Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 
ради 

Термін реалізації проекту (з-по) 2019 - 2021 роки 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради, комунальні господарства, бюджетні 
заклади тощо. 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
80 25 25 30 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА ВИСОКОЇ ЯКОСТІ 
ЖИТТЯ Завдання С.2.5. Розширити мережу (інфраструктуру) закладів з 
надання соціальних послуг 

Назва Проекту 

 

С.2.5.1. Придбання спецавтомобіля для Соціального таксі 

Цілі проекту Розвиток соціального обслуговування та створення сприятливих умов 
життєдіяльності осіб з інвалідністю надання послуг з транспортного 

перевезення та підвищення  рівня мобільності людей з інвалідністю 

шляхом надання їм спеціалізованих послуг з транспортування.  

Послугами служби «Соціальне таксі» безкоштовно зможуть 
користуватися ветерани Великої Вітчизняної війни, одинокі непрацездатні 
громадяни та особи з інвалідністю, які  пересуваються за допомогою  

візків. 

Територія на яку проект 

матиме вплив 

Лиманська об’єднана територіальна громада  
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Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

 надання послуги службою «Соціальне таксі» є забезпечення Лиманської 
об’єднаної територіальної громади  у межах своїх повноважень, реалізації  
політики у сфері соціальної допомоги особам з інвалідністю на візках; 

 - придбання спеціально обладнаного автомобіля для перевезення осіб з 
інвалідністю; 

- забезпечення перевезення осіб з інвалідністю, які пересуваються на 
інвалідних візках. 

Стислий опис проекту На території Лиманської об’єднаної територіальної громади  мешкають 
171 осіб з інвалідністю на візках. Автотранспортне обслуговування – 

служба «Соціальне таксі» є одним із новітніх видів надання соціальних 

послуг, направлене на поліпшення соціального захисту непрацездатних 

громадян, осіб з обмеженими фізичними можливостями  на візках та 
забезпечення соціальних гарантій встановлених Конституцією України. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Придбано 1 спецавтотранспорт , створена соціальна служба  «Соціальне 
таксі », яка надає 171 особі  з інвалідністю  на візках   послуги з 
транспортного перевезення , створено 2 нових робочих місця, підвищений 

рівень мобільності осіб з інвалідністю на візках  

Ключові заходи проекту • Придбати спеціалізований автотранспорт, який відповідав би 

чинним санітарним і технічним вимогам для надання соціальних послуг 
указаним вище категоріям громадян; 

• Створити на базі Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м.Лиман службу «Соціальне 
таксі»; 

• Внести зміни до  структури та штатного розпису;  

• Розробити  «Порядок надання послуги з перевезення людей на 
візках  служби «Соціальне таксі» та подання його на засідання сесії  для 
затвердження. 

Індикатори досягнення 

результату 

 Поліпшення стану соціальної захищеності учасників Великої Вітчизняної 
війни, одиноких громадян, осіб з  інвалідністю, які  пересуваються за 
допомогою  візків. Забезпечення соціальних гарантій зазначеної категорії 
громадян встановлених Конституцією України.  

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Поліпшення стану соціальної захищеності учасників Великої Вітчизняної 
війни, одиноких громадян, осіб з  інвалідністю, які  пересуваються за 
допомогою  візків. Забезпечення соціальних гарантій зазначеної категорії 
громадян встановлених Конституцією України.  

Відповідальний за реалізацію управління соціального захисту населення міської ради 

Термін реалізації проекту (з-
по) 

2020 рік 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет  міської ради , ДФРР, Міністерство соціальної 
політики, управління соціального захисту населення міської ради  

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

1500,0 0 1500,0 0 
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Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА ВИСОКОЇ 
ЯКОСТІ ЖИТТЯ Завдання С.2.5. Розширити мережу (інфраструктуру) 

закладів з надання соціальних послуг 

Назва Проекту 

 

С.2.5.2. Придбання пасажирського мікроавтобусу для Мобільного 

соціального офісу 

Цілі проекту Забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики 

соціального захисту населення щодо посилення адресності та 

підвищення якості надання соціальної допомоги населенню на території 

Лиманської ОТГ та суттєве покращення соціального обслуговування та 

надання соціальної підтримки населенню шляхом обслуговування 

безпосередньо за місцем проживання. 

Підвищення рівня інформованості населення про заходи соціального 

захисту, які передбачені діючим законодавством, сприяння ефективному 

“зворотному зв'язку” органів соціального захисту з населенням для 

оперативного реагування та задоволення актуальних потреб 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська об’єднана територіальна громада  

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Отримання комплексної своєчасної та якісної допомоги з різних питань 

соціального захисту населення за місцем фактичного проживання 

мешканців Лиманської ОТГ. 

Стислий опис проекту Площа Лиманської ОТГ 1209,75 квадратних кілометрів, кількість 

населених пунктів: місто Лиман та 39 сіл та селищ з загальною 

чисельністю населення 42,6 тис.осіб та внутрішньо переміщених осіб  24   

тис.  Для населених пунктів, які розташовані на великій відстані від 

центру громади (м. Лиман), здійснюється вид надання послуг, як 

Мобільний соціальний офіс. Тобто профільні фахівці виїжджають згідно 

затвердженого графіку, об’їжджаючи усі населені пункти  ОТГ без 

зайвих витрат коштів і часу мешканців ОТГ. 

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

Придбання пасажирського мікроавтобусу для виїздів у віддалені 39 

населені пункти забезпечить 21,3 тис.осіб сільського населення та 18,5 

тис.осіб ВПО надання комплексу соціальних, адміністративних та інших 

публічних послуг спеціалістами управління соціального захисту 

населення, Лиманського міського центру зайнятості, територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
м.Лиман, центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, відділу 
містобудування та архітектури, відділу земельних відносин,  

Лиманського міського відділення Фонду соціального страхування, 
Бахмутсько-Лиманського об’єднаного управління пенсійного фонду 

України за принципом «єдиного вікна» за місцем фактичного 

проживання. 

Ключові заходи проекту 1 Придбати  пасажирський мікроавтобус, який відповідав би чинним 

санітарним і технічним вимогам для надання соціальних послуг  
мешканцям ОТГ  у 39 віддалених населених пунктах.  

Зняття соціальної напруги серед населення 

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору ( з одиницею виміру  Базовий показник 
за 8 місяців 2018 

року 
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Здійснено виїздів мобільного соціального офісу  

Прийнято заяв  

Надано консультацій 

155 

 

3968 

3483 

Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 
фінансування проекту) 

Поліпшення стану соціальної захищеності учасників Великої 
Вітчизняної війни, одиноких громадян, осіб з  інвалідністю, які  
пересуваються за допомогою  візків. Забезпечення соціальних гарантій 

зазначеної категорії громадян встановлених Конституцією України.  

Відповідальний за реалізацію управління соціального захисту населення   

Термін реалізації проекту (з-по) 2020рік 

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет  міської ради , ДФРР, Міністерство соціальної 
політики, управління соціального захисту населення міської ради ,  

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА ВИСОКОЇ 
ЯКОСТІ ЖИТТЯ Завдання С.3.1. Пожежна безпека ОТГ 

Назва Проекту 

 

С.3.1.1. «Капітальний ремонт будинку пожежної охорони с. Рубці 
(вул. Центральна, 1а)» 

Цілі проекту Приведення приміщення місцевої пожежної команди у належний 

стан, проведення внутрішніх та зовнішніх ремонтних робіт 

Територія на яку проект матиме 

вплив 

Рубцівський, Яцківський, Коровоярський, Рідкодубвський 

старостинські округи 

Яка проблема вирішена, та/або які 
умови для стійкого розвитку будуть 

створені 

Ліквідовано аварійний стан будівлі місцевої пожежної команди с. 
Рубці, проведено термомодернізацію приміщення, покращено 

естетичний вид будівлі     

Стислий опис проекту У ході проекту будуть проведені роботи по утепленню та 
облаштуванню стін, капітальний ремонт покрівлі, внутрішніх 

приміщень та гаражів.  
У 2018 році виготовлено проектно-кошторисну документацію 

капітального ремонту будинку пожежної охорони с. Рубці 

Очікуваний результат, орієнтовна 

кількість отримувачів вигоди 

Створення належних умов праці, підвищення рівня готовності 
реагування на надзвичайні ситуації, збереження комунального 

майна  

Ключові заходи проекту 1. Проведення закупівлі згідно тендерних процедур 

2. Капітальний ремонт будинку пожежної охорони с. Рубці.   

Індикатори досягнення результату Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий 

показник (2017) 

Кількість виїздів на пожежі по території 
Лиманської ОТГ 

Проведено капітального ремонту  

55 

 

277,1 м2 

Сталість проекту (що буде відбуватися 
після завершення фінансування 
проекту) 

Підтримувати будівлю в належному стані буде КЗ «Лиманський 

центр безпеки громадян» 

 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

1500,0 0 1500,0 0 
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Відповідальний за реалізацію Комунальний заклад «Лиманський центр безпеки громадян»  

Термін реалізації проекту (з-по) Січень -  грудень 2019 року  

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради; підрядні організації; Комунальний 

заклад «Лиманський центр безпеки громадян». 

 

 Стратегічна ціль Стратегії, якої 
відповідає проект: 

СТРАТЕГІЧНА  ЦІЛЬ С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА 

ГРОМАДА ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ Завдання С.3.3. Охорона 
громадського порядку. 

 Назва Проекту 

 

С.3.3.1. Придбання, утримання камер відеоспостереження на 

об'єктах благоустрою, оренда електричних стовпів 

 Цілі проекту Підвищити рівень благоустрою на території Лиманської ОТГ, 

покращити стан об'єктів. 

 Територія на яку проект матиме 

вплив 

Лиманська ОТГ 

 Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого розвитку 

будуть створені 

Система відеоспостереження це ефективний інструмент, який 

дозволить здійснювати контроль за об'єктами благоустрою. Крім цього 

система відеонагляду працюватиме в режимі он-лайн та вестиме 
цілодобовий відеозапис всього, що відбувається навколо. 

 Стислий опис проекту Комплексна організація заходів утримання об'єктів благоустрою 

неможлива без якісної системи відеоспостереження. Для реалізації 
проекту є необхідність у встановленні зовнішніх камер 

відеоспостереження, та утримання існуючих камер.  

 Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

1. Підвищити рівень дисципліни мешканців 
2. Зменшення рівня несанкціонованих звалищ 

 

 Ключові заходи проекту 1. Придбання камер відеоспостереження 
2. Утримання камер встановлених камер 

 Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) 

 

Кількість придбаних камервідео спостереження 
Кількість камер відеоспостереження, що 

утримуються 
 

Базовий показник 

(2018) 

16  

32  

 Сталість проекту (що буде 
відбуватися після завершення 

фінансування проекту) 

Підтримувати у функціональному стані буде КП «Лиманський 

Зеленбуд” 

 Відповідальний за реалізацію Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради 

 Термін реалізації проекту (з-по) 2019-2021 року  

 Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

Виконавчий комітет міської ради 

 Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Джерела фінансування Всього, 

тис грн. 

2019 2020 2021 

Державний бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

ОТГ, інші. 

1200,0 1200,0 0 0 
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 Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 

800,0 200,0 300,0 300,0 

 


