
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     ___________                                                                             № ___________ 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд та 

схвалення проекту рішення 

міської ради “Про внесення змін 

до рішення міської ради від 

20.12.2018 року № 7/58-2737 

“Про затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 

рік та основні напрями розвитку 

на 2020 і 2021 роки” 

 

  
 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про внесення змін  до рішення 

міської ради від 20.12.2018 року № 7/58-2737 “Про затвердження Програми економічного 

і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та 

основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки””, керуючись п. 1, ч. 2 ст. 52 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет  
 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради 

“Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 7/58-2737 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки”. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 
 

 

 

 

Міський голова                                            П.Ф. Цимідан 

 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 
______________                                                                              №  ____________ 
                                                                   м. Лиман 
 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 20.12.2018 

року № 7/58-2737 “Про 

затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 

2021 роки” 

 

Розглянувши листи: КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради від 21.01.2019 року 

№ 61; КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня» від 21.01.2019 року № 98 та від 

24.01.2019 року № 111; Служби у справах дітей міської ради від 29.01.2019 року                

№ 03-27/146; відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської 

ради від 29.01.2019 року №0645-02-06; відділу обліку та звітності виконавчого комітету 

міської ради від 29.01.2019 року № 0642-02-06; управління освіти, молоді та спорту 

міської ради від 31.01.2019 року № 06/01-03/113, управління соціального захисту 

населення Лиманської міської ради від 31.01.2019 року №05/22-90, керуючись п. 22        

ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 

2021 роки (із змінами, внесеними рішенням міської ради від 29.12.2018 року                          

№ 7/59-2806): 
1.1. розділ 3.3. “Дорожньо-транспортний комплекс” доповнити пунктом 1 такого 

змісту: “Відшкодування різниці між встановленими та економічно обгрунтованими 

тарифами на послуги з перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом на 

міському маршруті КП "Лиманська СЕЗ" згідно додатку 1 (додається); 
1.2. розділ 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
в підрозділі “Дорожнє господарство”: 
в пункті 1 змінити назву виконавця з “КП “Лиманський Зеленбуд”, філія “Автодор 

№6” на “Виконавчий комітет Лиманської міської ради” та цифри “226,0” замінити на 

“199,0”; 
в пункті 5 цифру “3071,777” замінити на “3819,415”; 
в пункті 7  цифру “1670,286” замінити на “2137,812”; 
в пункті 9  цифру “1709,281” замінити на “2049,388”; 
в пункті 10  цифру “987,617” замінити на “1532,737”; 



підрозділ “Благоустрій” доповнити  пунктом 4 такого змісту: “Розробка проектно-

кошторисної документації на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення с. 

Щурове”; 
в підрозділі “Санітарне очищення”: 
в пункті 3 змінити назву виконавця з “КП “Лиманський Зеленбуд” на “Виконавчий 

комітет Лиманської міської ради” та цифру “1682,121” замінити на “1709,121”; 
підрозділ “Інше” доповнити пунктом 9 такого змісту: “Оплата робіт за 

обслуговування об’єктів благоустрою комунальної власності, розташованих на території 

Лиманської ОТГ” та пунктом 10 такого змісту: “Придбання запасних частин для 

автомобілів, які обслуговують об’єкти благоустрою на території Лиманської ОТГ” 
згідно додатку2 (додається). 
1.3. розділ 3.12. “Соціальний захист населення” доповнити пунктом 52 такого 

змісту: “Впровадження механізму часткового відшкодування вартості путівки до дитячих 

закладів оздоровлення Донецької області для дітей, що виховуються в сім’ях з дітьми” 

згідно додатку3 (додається). 
1.4. до заходів розділу 3.13. “Освіта”: 
в пункті 13 цифру “900” замінити на “991,4”; 
в пункті 14 цифру “700” замінити на “857,6”; 
доповнити пунктом 15 такого змісту: “Придбання техніки для друкування, 

копіювання, сканування та ламінування  для початкової школи”; 
доповнити пунктом 16 такого змісту: “Капітальний ремонт с заходами 

термомодернізації відділу освіти Лиманської міської ради (Коригування)”; 
доповнити пунктом 17 такого змісту: “Придбання творів українських 

письменників”; 
доповнити пунктом 18 такого змісту: “Вдосконалення проекту «Капітальний 

ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи № 3 

у м. Красний Лиман (коригування)”; 
доповнити пунктом 19 такого змісту: “Вдосконалення проекту «Капітальний 

ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступеня № 4 у м. Лимані Коригування”; 
доповнити пунктом 20 такого змісту: “Оздоблення стін плиткою та ремонт підлоги 

в будівлі Коровоярського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області за 

адресою: вул.. Спортивна, 22, с. Коровій Яр, Донецька область”; 
доповнити пунктом 21 такого змісту: “Придбання зонту витяжного острівного для 

дошкільного навчального закладу № 7”; 
доповнити пунктом 22 такого змісту: “Розробка ПКД з проведенням експертизи за 

проектом «Реконструкція благоустрою  території Дошкільного навчального закладу № 6 

Лиманської міської ради  за адресою: Донецька обл.., м. Лиман, вул. Слобожанська, 85”; 
доповнити пунктом 23 такого змісту: “Придбання редуктора для газової котельні 

Дробишевської ЗОШ І-ІІІ ступенів” 
згідно додатку 4 (додається). 
1.5. розділ 3.16. “Охорона здоров'я” доповнити пунктом 1 такого змісту: 

“Придбання апарату УЗД” згідно додатку 5 (додається); 
1.6. розділу 3.17. “Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування” доповнити пунктом 5 такого змісту: “Придбання оргтехніки (комп'ютера в 

зборі)” згідно додатку 6 (додається); 
1.7. розділ 4.1. Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких пропонується за 

рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку доповнити: 
 п.6 такого змісту: «Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень 



КЗ "Лиманський ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна» та  
п.7 такого змісту: «Реконструкція будівлі аптеки під діагностичий центр, 

розташований за адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а,м. Лиман, Донецької області», 

згідно додатку 7 (додається); 
1.8. розділ 4.2. “Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у спільному з 

Європейським інвестиційним банком проекті “Надзвичайна кредитна програма для 

відновлення України” (Пул 2а)”:  
в пункті 4 цифри «12409,703», «92,368» замінити на цифру «12519,703», 

«202,368», згідно додатку 8 (додається); 
1.9. розділ 4.5 «Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами»: в 

пункті 1 цифру «175,000» замінити на цифру «218,100»; 
пункті 2 цифри «200,00», «2700,000» замінити на «185,000», «2685,000»; 

згідно додатку 9 (додається); 
2. Фінансовому управлінню (Пилипенко) забезпечити фінансування заходів, 

визначених п. 1 даного рішення. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

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

діяльності та регуляторної політики (Коломацький). 
 

 

 
 

 

Міський голова                                                                                                      П.Ф. Цимідан 
 



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Задоволення потреб 

громадян у 

доступних, якісних і 

безпечних 

перевезеннях

1. Відшкодування різниці між встановленими та 

економічно обгрунтованими тарифами на послуги 

з перевезення пасажирів і багажу автомобільним 

транспортом на міському маршруті КП 

"Лиманська СЕЗ"

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет міської 

ради

479,063 479,063 Відшкодування різниці між 

встановленими та економічно 

обгрунтованими тарифами на послуги з 

перевезення пасажирів і багажу 

автомобільним транспортом на 

міському маршруті КП "Лиманська СЕЗ"

Всього 499,063 499,063

Доповнити пунктом 1 наступного змісту:

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                            Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 1

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.3 «Дорожньо-транспортний комплекс» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії 

розвитку міста 

(району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



Додаток 2

до рішення міської ради

_____________№___________

Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Дорожнє господарство

1 199.000 199.000 Кількість

5 3,819.415 3,819.415 6048

7 2,137.812 2,137.812 Кількість, м² 3389

9 2,049.388 2,049.388 3000

Зміни до заходів розділу 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об“єднаної 

територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ і назва 
завдання 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на період 
до 2020 року або 

стратегії 
розвитку міста 
(району, ОТГ)

№
з/п

Термін
виконання 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування 
показника

значення 
показникаобласного

бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

В пунктах 1,5,7,9,10 

стовпчики 5,6,9 
викласти в новій 
редакції

Забезпечення 
ефективного 
функціонування 
житлово-
комунального 
господарства та 
безперебійного 
енерго-, газо- та 
водопостачання 
об’єктів 
соціальної сфери, 
освіти, охорони 
здоров“я

Утримання (очистка) 
доріг та тротуарів по 
місту, селам та селищам 
Лиманської ОТГ

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

Солі 20 тонн   
піску 60 тонн 
 ПММ 6550 л

Капітальний ремонт 
дороги комунальної 
власності Лиманської 
об'єднаної територіальної 
громади по вул.Лугова 
с.Шандриголове

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Кількість, м²

Капітальний ремонт 
дороги комунальної 
власності Лиманської 
об'єднаної територіальної 
громади по провул.Героїв 
десантників м.Лиман

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Капітальний ремонт 
дороги комунальної 
власності Лиманської 
об'єднаної територіальної 
громади по вул.Перемоги 
с.Зарічне

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Кількість, м²



10 1,532.737 1,532.737 Кількість, м² 1565

22,029.391 22,029.391

Благоустрій

Зовнішнє освітлення

Додати пункт 4

4 48.185 48.185 Кількість, шт 1

4,386.881 4,386.881

Санітарне очищення

3 1,709.121 1,709.121 19159

1,751.607 1,751.607

Інше

Додати пункти 9,10

9 2,822.959 2,822.959 35

10 49.000 49.000 1

3,533.279 3,533.279

216,310.584 36,020.535 180,290.049

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Капітальний ремонт 
дороги комунальної 
власності Лиманської 
об'єднаної територіальної 
громади по 
провул.Торговий м.Лиман

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Рядок "Всього" 
викласти в новій 
редакції

Розробка проектно-
кошторисної документації 
на капітальний ремонт 
мереж зовнішнього 
освітлення с. Щурове

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Рядок "Всього" 

викласти в новій 
редакції

В пункті 3 стовпчики 
5,6,9 викласти в новій 
редакції

Збирання комунальних 
відходів, вивезення 
сміття, ліквідація 
стихійних звалищ на 
території Лиманської ОТГ

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

Кількість, м³

Рядок "Всього" 
викласти в новій 
редакції

Оплата робіт за 
обслуговування об’єктів 
благоустрою комунальної 
власності, розташованих 
на території Лиманської 
ОТГ

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ", КП 

“Лиманський 
Зеленбуд”

Кількість, штатних 
одиниць

Придбання запасних 
частин для автомобілів, 
які обслуговують об’єкти 
благоустрою на території 
Лиманської ОТГ

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Кількість, 
автомобілів

Рядок "Всього" 
викласти в новій 
редакції

Рядок "Всього по 
програмі" викласти в 

новій редакції



до рішення міської ради

_____________№___________

обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Доповнити п. 52 наступного змісту

Сприяти пошуку та 

залученню фінансових 

та інших ресурсів з 

різних джерел, 

необхідних для 

надання соціальних 

послуг на рівні 

громади

52 Впровадження механізму часткового 

відшкодування вартості путівки до дитячих 

закладів оздоровлення Донецької області для 

дітей, що виховуються в сім“ях з дітьми

Протягом 

року

УСЗН 212,8 212,8 Оздоровлення дітей, осіб 104

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 207190,100 201613,700 515,7 5060,700

значення показника

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                               Т.Ю. Каракуц

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника

Додаток  3

Зміни до заходів розділу 3.12 «Соціальний захист населення» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього



обласного

бюджету

районний  

(міський , 

селищний, 

сільський) 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 13. Реконструкція покрівлі спортивного залу з відновленням частини приміщень 

Торського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької 

області за адресою: вул. Роднікова ,17а, с. Торське, Лиманський  район, 

Донецька область

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

991,4 991,4 Кількість закладів, які 

будуть реконструйовано

1

14. Капітальний ремонт приміщень будівлі ДНЗ № 6 у м. Лиман (Коригування) Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

857,6 857,6 Кількість закладів, які 

будуть відремонтовано

1

15. Придбання  техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування  

для початкової школи

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

204,5 204,5 Кількість обладнання 24

16. Капітальний  ремонт с заходами термомодернізації відділу освіти Лиманської 

міської ради (Коригування)

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

6506,6 6506,6 Кількість об’єктів, що 

відремонтовано

1

17. Придбання творів українських письменників Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

50,0 50,0 Кількість творів 625

18. Вдосконалення проекту «Капітальний  ремонт з використанням  заходів 

термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи  № 3 у м. Красний Лиман 

(коригування)»

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

198,0 198,0 Кількість ПКД 1

19. Вдосконалення проекту «Капітальний  ремонт з використанням  заходів 

термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня  № 4 у м. 

Лимані Коригування»

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

198,0 198,0 Кількість ПКД 1

20. Оздоблення стін плиткою та ремонт підлоги в будівлі Коровоярського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області 

за адресою: вул.. Спортивна, 22, с. Коровій Яр, Донецька область

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

503,0 503,0 Кількість закладів, які 

будуть відремонтовано

1

21. Придбання зонту витяжного острівного для дошкільного навчального закладу 

№ 7

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

15,0 15,0 Кількість обладнання 1

22. Розробка ПКД з проведенням експертизи  за проектом «Реконструкція 

благоустрою  території Дошкільного навчального закладу № 6 Лиманської 

міської ради  за адресою: Донецька обл.., м. Лиман, вул. Слобожанська, 85»

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

97,4 97,4 Кількість ПКД 1

23. Придбання редуктора для газової котельні Дробишевської ЗОШ І-ІІІ ступенів Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

32,0 32,0 Кількість обладнання 1

Всього 23664,974 532,022 23132,952

Ітого 38694,674 532,022 36346,252 1816,4

Стовпчики 6 та 9 пунктів заходів 13 та 14 викласти в новій редакції:

Доповнити пунктами 15-23 наступного змісту:

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Рядок «Ітого» по розділу 3.13 викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 4

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.13 «Освіта» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період 

до 2020 року або стратегії  розвитку міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію , тис.грн.



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розвивати 

інфраструктуру 

системи охорони 

здоров'я

1. Придбання апарату УЗД Протягом 

року

КЛПЗ 

“Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня”

1200,0 1200,0 Покращення матеріально-технічної 

бази, поліпшення медичного 

обслуговування

Всього 12428,1 12428,1

Доповнити пунктом 1 наступного змісту:

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                            Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 5

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.16 «Охорона здоров'я» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії 

розвитку міста 

(району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Забезпечення права дітей 

на виховання в сім'ї 

5. Придбання оргтехніки (комп'ютера в зборі) Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради, 

Служба у справах 

дітей міської ради

20,4 20,4 Кількість комп'ютерів, одиниць 1

Всього 9461,5 2345,1 5584,0 1532,4

Доповнити пунктом 5 наступного змісту:

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 6

до рішення міської ради

__________ № ________

Доповнення до заходів розділу 3.17 «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 

2020 і 2021 роки

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



Додаток 7

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об“єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки  

№ з/п Назва проекту Виконавець

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Примітка
Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Розділ 4.1. Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку  доповнити пунктами наступного змісту:

6 2019 13017.694 5118.301 4043.458 1074.843

7 2019 3686.228 1098.670 758.082 340.588

128115.260 115809.642 98002.808 17806.834

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Термін 
реалізації 
проекту

Кошторисна 
вартість 
проекту,
тис.грн.

Результативність 
реалізації проекту
(характеристика,  

потужність відповідних 
об'єктів)

Відповідність Плану 
заходів з реалізації у 

2018-
2020 роках Стратегії 
розвитку Донецької 
області на період 

до 2020 року **  (номер 
та назва технічного 

завдання) або стратегії 
розвитку міста (району, 

ОТГ)

Інші джерела 
фінансування 

*

Державний 
фонд 

регіональног
о розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 

включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
територій*

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 

України 
Європейськог

о 
інвестиційног

о банку 

обласний 
бюджет

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

Капітальний ремонт 
другого поверху та 
підвальних приміщень 
КЗ "Лиманський 
ЦПМСД 
ім.М.І.Лядукіна 

КНП 
"ЦПМСД" 

Лиманської 
міської ради

капітально 
відремонтовано - 1413,5 

кв.м.

3.5.1. Розвивати 
інфраструктуру 

охорони здоров'я

Реконструкція будівлі 
аптеки під діагностичий 
центр, розташований за 
адресою: вул. Гасієва 
(Чапаєва) 36а,м. Лиман, 
Донецької області.

КЛПЗ 
"Лиманська 
центральна 

районна  
лікарня"

проведено реконструкцію 
- 294,2 кв.м.

3.5.1. Розвивати 
інфраструктуру 

охорони здоров'я

викласти ВСЬОГО в 
наступній редакції 



Додаток 8

до рішення міської ради

_____________№___________

№ з/п Назва проекту Виконавець

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Примітка
Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 2019 12317.335 12519.703 12317.335 202.368

88006.033 89179.666 88006.033 1173.633

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Зміни  до заходів розділу 4.2. "Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (Пул 2а)" 

Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об“єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Термін 
реалізаці
ї проекту

Кошторисна 
вартість 
проекту,
тис.грн.

Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність відповідних 

об'єктів)

Відповідність Плану 
заходів з реалізації у 

2018-
2020 роках Стратегії 
розвитку Донецької 
області на період 
до 2020 року **  
(номер та назва 

технічного завдання) 
або стратегії розвитку 
міста (району, ОТГ)

кошти місцевих 
бюджетів

Інші 
джерела 

фінансуван
ня *

Державний 
фонд 

регіональн
ого 

розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 

включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
територій*

Надзвичайн
а кредитна 
програма 

для 
відновлення 

України 
Європейськ

ого 
інвестиційн
ого банку 

обласний 
бюджет

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

 Викласти в наступній  
редакції

Нежитлова будівля — 
гуртожиток по 

вул.Крупської, 4, м. 
Красний Лиман- 
реконструкція” 
(коригування)

КП 
Лиманська 

служба 
єдиного 

замовника ”

За результатами реалізації проекту будуть 
суттєво покращені санітарно-гігієнічні 

умови проживання, відремонтовані 
житлові кімнати та місця загального 

користування (кухні, санвузли, тощо). 
Завдяки вирішенню житлової 

проблеми, будуть створені належні умови 
для повноцінного включення ВПО в життя 

місцевої громади. Забезпечення житлом 
також дозволить зберегти фахівців для 

соціальної сфери міста та району. 
Проект матиме позитивний вплив на 

економіку регіону через створення 
додаткового попиту на послуги та роботи у 

сфері будівництва та постачання 
матеріалів, та нові робочі місця - 

працівників гуртожитку, зниження 
експлуатаційних витрат на утримання 

будівлі - гуртожитку на 45 %.

3.4.1 надавати 
соціальне житло та 

соціальні гуртожитки 
для ВПО, дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених 

батьківського 
піклування

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції



Додаток 9

до рішення міської ради

_____________№___________

№ з/п Назва проекту Виконавець

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Примітка
Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Викласти в новій редакції

1 2517.174 218.100 218.100

2 2685.000 2500.000 185.000 придбання бульдозера, одиниць

2517.174 3507.700 3322.700 185.000

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Зміни до заходів розділу 4.5 "Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між 
місцевими бюджетами" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об“єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Термін 
реалізації 
проекту

Кошторисна 
вартість 
проекту,
тис.грн.

Результативність реалізації 
проекту

(характеристика,  потужність 
відповідних об'єктів)

Відповідність Плану 
заходів з реалізації у 

2018-
2020 роках Стратегії 
розвитку Донецької 
області на період 

до 2020 року **  (номер 
та назва технічного 

завдання) або стратегії 
розвитку міста (району, 

ОТГ)

кошти місцевих 
бюджетів

Інші 
джерела 

фінансуванн
я *

Державний 
фонд 

регіонального 
розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 

включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
територій*

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 

України 
Європейсько

го 
інвестиційно

го банку 

обласний 
бюджет

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

Капітальний ремонт будівлі  
Коровоярського навчально-виховного 
комплексу "Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад" Лиманської міської ради 
Донецької області за адресою:  вул. 

Спортивна, 22 с. Коровій Яр, 
Лиманський район, Донецька область

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лимансько 

міської ради

площа внутрішнього упорядження-
494,6 кв.м., кількість секцій 

радіаторів (заміна)-465 шт, площа 
фасаду-683 кв.м.

1.1.2. Забезпечувати 
ефективне функціонування 

житлово-комунального 
господарства та 

безперебійне енерго-, газо-
та водопостачання об'єктів 
соціальної сфери, освіти, 

охорони здоров'я 

Придбання спеціалізованої техніки 
(бульдозер Б-10 М або еквівалент) для 

КП «Лиманський Зеленбуд», 84404, 
Донецька обл., м.Лиман, вул. 

Костянтина Гасієва, буд. 8 А для 
утримання полігону твердих 
побутових відходів та доріг 

комунальної власності

протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

1.1.2. Забезпечувати 
ефективне функціонування 

житлово-комунального 
господарства та 

безперебійне енерго-, газо-
та водопостачання об'єктів 
соціальної сфери, освіти, 

охорони здоров'я 

Рядок "Всього" викласти в новій 
редакції


