
ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
3. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

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
Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

3.1. Агропромисловий комплекс 
1 440,0 440,0 площа, га 22

2 2560,0 2560,0 площа, тис. га 3,2

3 4120,0 4120,0 площа, тис. га 10,3

4 37370,0 37370,0 обсяг, тонн д.р. 1730

5 313,0 313,0 обсяг, тонн 1250

№ 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

Поліпшувати 
спроможність 
нових громад з 
метою 
покращення 
управління і 
надання 
якісних 
публічних 
послуг через 
відновлення

Розкорчування 
застарілих 
багаторічних 
насаджень та перевод 
 площ під ними в орні 
землі

Протягом 
року

сільгосппідприє
мства та 
фермерські 
господарства

Здійснення 
протиерозійних 
 агротехнічних 
заходів

проведення оранки 
зябу поперек схилів 
та по горизонталях

Протягом 
року

сільгосппідприє
мства та 
фермерські 
господарства

проведення 
безвідвального 
обробітку грунту зі 
збереженням стерні 

Протягом 
року

сільгосппідприє
мства та 
фермерські 
господарства

Підвищення 
продуктивного 
потенціалу 
грунтів

внесення 
мінеральних добрив 
під урожай 
сільгоспкультур 2019 

Протягом 
року

сільгосппідприє
мства та 
фермерські 
господарства

внесення органічних 
добрив під урожай 
сільгоспкультур 2019 
року

Протягом 
року

сільгосппідприє
мства та 
фермерські 
господарства



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 5320,0 5320,0 площа, тис. га 20,6

7 159,3 159,3 площа, га 262,2

8 20000,0 20000,0 обсяг, тонн 43,39

Покращення 
фіто 
санітарного 
стану 
сільськогоспод
арських угідь, 
зокрема, 
шляхом 
знищення та 
попередження 
розповсюдженн
я карантинного 
бур'яну 
амброзії 
полинолистої

знищення амброзії 
полинолистої шляхом 
висіву багаторічних 
трав, застосування 
гербіцидів, 
багаторазового 
скошування до 
початку цвітіння 
карантинного 
бур“яну, шляхом 
дискування полів

Протягом 
року

сільгосппідприє
мства та 
фермерські 
господарства

знищення амброзії 
полинолистої шляхом 
багаторазового 
дискування на 
неорендованих 
земельних ділянках 
комунальної 
власності

Протягом 
року

управління 
агропромислово
го розвитку 
міської ради

Застосування 
інтегрованого 
захисту с/г культур

Протягом 
року

сільгосппідприє
мства та 
фермерські 
господарства



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 80,0 80,0 площа, га 2

10 7000,0 7000,0 кількість, од. 2

11 2800,0 2800,0 кількість, од. 15

12 500,0 500,0 кількість, од. 5

13 20000,0 20000,0 кількість, од. 30

14 250,0 250,0 площа, га 200

Всього: 100918,3 159,3 100763,0

Збільшення 
обсягів 
виробництва 
овочевої та 
плодово-ягідної 
продукції

закладання нових 
багаторічних 
насаджень плодово-
ягідних та 
горіхоплідних 
культур

Протягом 
року

сільгосппідприє
мства та 
фермерські 
господарства

оновлення 
(придбання) 
дощувальної техніки 
та іригаційного 
обладнання 

Протягом 
року

сільгосппідприє
мства та 
фермерські 
господарства

Здійснення 
заходів із 
сортозміни та 
сортооновлення 
сільськогоспод
арських 
культур

Впровадження у 
виробництво сортів 
озимих культур, 
адаптованих до 
природно-
кліматичних умов 
регіону

Протягом 
року

сільгосппідприє
мства та 
фермерські 
господарства

Впровадження у 
виробництво сортів 
ярих зернових 
культур (без 
кукурудзи), 
адаптованих до 
природно-
кліматичних умов 
регіону

Протягом 
року

сільгосппідприє
мства та 
фермерські 
господарства

Формування та  
відтворення 
матеріально-
технічної бази 
сільськогоспод
арських 
підприємств 

придбання складної 
сільськогосподарсько
ї техніки 
вітчизняного та 
іноземного 
виробництва

Протягом 
року

сільгосппідприє
мства та 
фермерські 
господарства

Здійснення 
заходів з 
енергозбережен
ня та 
впровадження у 
виробництво 
енергозаощадж
уючих заходів в 
галузях АПК

Впровадження 
енергозберігаючих 
технологій 
вирощування с/г 
культур, в т.ч. з 
застосуванням 
мінімального 
обробітку грунту

Протягом 
року

сільгосппідприє
мства та 
фермерські 
господарства



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.2. Енергозабезпечення та енергоефективність

1 280,0 280,0

2 30 30

3 100 100

4 1000 1000

5 27,50 27,50

6 1,00 1,00

Всього по розділу: 1438,5 308,50

Забезпечувати 
ефективне 
функціонуванн
я житлово-
комунального 
господарства та 
безперебійне 
енерго-, газо- 
та 
водопостачання 
об’єктів 
соціальної 
сфери, освіти, 
охорони 
здоров’я

Заміна натрієвих 
світильників 70Вт на 
світильники LED 
30Вт по Лиманській 
ОТГ

 протягом 
2019 року

КП “Лиманська 
СЄЗ”  

1) світильники LED 
30 Вт            2) 
економія 
електроенергії

350 од. 

50 
тис.кВт/год. 
(43%)

Заміна електроламп 
500Вт.(14 шт.) 
наружного 
освітлення на 
економічні лампи 
ГНАТ та фонарь 1 
АКУ-12-150-001 ВНС 
№1,2,3

 протягом 
2019 року

Лиманське 
ВУВКГ

1) економічні 
лампи ГНАТ та 
фонарь 1 АКУ-12-
150-001
2) економія 
електроенергії

14 од.

14 
тис.кВт/год. 
(30%)

Заміна віконних 
блоків та дверних на 
євро пластикові ВНС 
№1

протягом 
2019 року

Лиманське 
ВУВКГ

1) євро 
пластиковий 
віконний блок
2) євро 
пластиковий 
дверний блок
3) економія 
електроенергії

18 од.

3 од.

78  
тис.кВт/год. 
(25%)

Заміна насосного 
агрегату Д320 з 
електричним 
двигуном 55 кВт на 
станцію Lovara 
потужністю 3х18,5 
кВт ВНС №2

 протягом 
2019 року

Лиманське 
ВУВКГ

1) станція Lovara 
потужністю 3х18,5 
кВт 
2)економія 
електроенергії

1 од.

460 
тис.кВт/год. 
(34%)

Придбання 
енергозберігаючих 
ламп м. Лиман, вул. 
Незалежності, 64

протягом 
2019 року

КЛПЗ 
"Лиманська 
центральна 
районна лікарня"

1)енергозберігаючі 
лампи

2) економія 
електроенергії

320 од.

0.048 
тис.кВт/год. 
(40%) 

Придбання 
енергозберігаючих 
ламп м. Лиман, вул. 
Незалежності, 17а

 протягом 
2019 року

Відділ культури 
і туризму 
Лиманської 
міської ради

1)енергозберігаючі 
лампи

2) економія 
електроенергії

 20 од.

0,003 
тис.кВт/год. 
(40%) 

1 130,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.3. Дорожньо-транспортний комплекс

1. 20,0 20,0 Кількість паспортів 4

Всього 20,0 20,0
3.4. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 

1 226,000 226,000 Кількість

2 10203

3 400,000 400,0 216772

4 158,522 158,522 Кількість, одиниць 10

5 6048

6 Кількість, м² 3410

7 Кількість, м² 3389

Покращити 
умови 
перевезення 
автомобільним 
транспортом

Розробка паспортів 
автобусних 
маршрутів

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 
Лиманської 
міської ради

Дорожнє 
господарство

Забезпечення 
ефективного 
функціонуванн
я 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

КП "Лиманський 
Зеленбуд, Філія 
"Автодор №6"

Солі 20 тонн  
 піску 60 
тонн  ПММ 
6550 л

Поточний ремонт 
доріг по місту, селам 
та селищам 
Лиманської ОТГ

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

7 441,478 7 441,478 Кількість, м²

Грейдерування доріг 
по місту, селам та 
селищам з підсипкою

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Кількість, м²

Оплата сертифікатів 
про готовність 
об“єктів до 
експлуатації

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

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

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

3 071,777 3 071,777 Кількість, м²

Капітальний ремонт 
дороги комунальної 
власності Лиманської 
об'єднаної 
територіальної 
громади по 
вул.Поштова 
м.Лиман

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

1 654,651 1 654,651

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

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

1 670,286 1 670,286



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 906,388 906,388 Кількість, шт 6

9 3000

10 987,617 987,617 Кількість, м² 1565

11 50,000 50,0 Кількість, км 40

12 2067,5

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

Розробка проектно-
кошторисної 
документації та 
коригування 
існуючих ПКД 
капітальних ремонтів 
доріг (коригування 
ПКД по дорогам: вул. 
Поштова, пров. 
Героїв десантників, 
пров. Торговий м. 
Лиман; вул. Лугова с. 
Шандриголове; вул. 
Перемоги с. Зарічне; 
розробка ПКД по вул. 
Горького 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"

1 709,281 1 709,281 Кількість, м²

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

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Виконання робіт з 
розмітки проїзжої 
частини 
автомобільних доріг 
Лиманської ОТГ

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Капітальний ремонт 
тротуарів на 
території Лиманської 

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

1 600,000 1 600,0 Кількість, м²



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 80,000 80,0 Кількість, одиниць

Всього
Водопостачання

1 2019-2020 16000,0 16000,0 Протяжність, км 118,2

2 4500,0 4500,0 Кількість, одиниць 3

3 4000,0 4000,0 Кількість, одиниць 2

4 783,0 783,0 Кількість, одиниць 1

5 200,0 200,0 Кількість, одиниць 1

6 500,0 500,0 Кількість, одиниць 208

Всього
Теплопостачання

1 Кількість, одиниць 10

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

Придбання фарби для 
проїзної частини 
автомобільних доріг, 
придбання та 
встановлення 
доріжних знаків

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

фарби 12       
знаків 150

19 956,000 19 956,000

Реконструкція 
каналізаційних 
очисних споруд м. 
Лиман пров. Робочий 
24 потужністю 10000 
м3/добу

КП "Компанія 
"Вода Донбасу" 
Лиманське 
ВУВКГ, згідно 
результатів 
проведення 
тендера

Придбання 
автотранспортних 
засобів - екскаватор - 
2 од, легковий седан 
для відбору 
щонедільних проб

Протягом 
року

КП "Компанія 
"Вода Донбасу" 
Лиманське 
ВУВКГ, згідно 
результатів 
проведення 
тендера

Буріння нових 
свердловин 2 одиниці 
на водозаборі 
Краснолиманський 6 
м. Лиман

Протягом 
року

КП "Компанія 
"Вода Донбасу" 
Лиманське 
ВУВКГ, згідно 
результатів 
проведення 
тендера

Заміна водонапірної 
баштиV=50 м3 
H=24м с.Ставки

Протягом 
року

згідно 
результатів 
проведення 
тендера

Розробка схем 
оптимізації систем 
водопостачання в 
м.Лиман

Протягом 
року

КП «Компанія 
«Вода Донбасу» 
Лиманське 
ВУВКГ 

Встановлення 
приладів обліку 
водопостачання

Протягом 
року

КП «Компанія 
«Вода Донбасу» 
Лиманське 
ВУВКГ 

25 983,000 25 983,0

Реконструкція 
котельні 
№4,11,13,10,1,3,12, 
16,17,18 м. Лиман

Протягом 
року

ОКП 
"Донецьктеплок
омуненерго" ВО 
"Краснолимансь
ка тепломережа"

135 796,049 135 796,049



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Кількість, одиниць 143

3 300,000 300,000 Кількість, одиниць 1

 Оснащеність 
приладами обліку 
теплової енергії 
житлових будинків 

Протягом 
року

ОКП 
"Донецьктеплок
омуненерго" ВО 
"Краснолимансь
ка тепломережа"

18 211,000 18 211,000

 Розробка схем 
оптимізації систем 
теплопостачання в 
м.Лиман 

Протягом 
року

ОКП 
"Донецьктеплок
омуненерго" ВО 
"Краснолимансь
ка тепломережа"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всього

Благоустрій
Зовнішнє освітлення

1 Кількість, кВт 1172514

Кількість, кВт 621262

Кількість, кВт 551252

2 550,000 550,000 Кількість, км 212

3 558,987 558,987 Кількість, км 235,1

Всього
Зелене господарство

1 199,000 199,000 6667

2 218,770 218,770 Кількість, одиниць 275

3 70,000 70,000 Кількість, одиниць 750

4 40,000 40,000 Кількість, одиниць 4000

Всього 527,770 527,770
Похоронна справа

154 307,049 154 307,049

Зовнішнє освітлення 
в т.ч.:

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

3 229,709 3 229,709

Освітлення вулиць м. 
Лиман

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

1 671,709 1 671,709

Зовнішнє освітлення 
сіл та селищ 
Лиманської ОТГ

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

1 558,000 1 558,000

Утримання 
зовнішнього 
освітлення м. Лиман

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Утримання 
зовнішнього 
освітлення сіл та 
селищ Лиманської 
ОТГ 

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

4 338,696 4 338,696

Утримання зелених 
насаджень (покіс 
трави, узбіч доріг, 
обрізка кущів)

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Кількість, літрів 
ПММ

Поточний ремонт 
об'єктів благоустрою 
- зелених насаджень 
по м.Лиман та 
Лиманської ОТГ, в 
т.ч.  знесення  
аварійних дере на 
території ОТГ та на 
кладовищах, 
омолоджування 
старих дерев та кущів 
на території ОТГ та 
на кладовищах

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Придбання  та 
садіння дерев на 
території м.Лиман та 
Лиманської ОТГ

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Придбання та садіння 
квіткових рослин, 
насіння трави по 
м.Лиман та 
Лиманської ОТГ

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 203,787 203,787 1358,58

2 100,000 100,0 Кількість, одиниць 35

3 32,300 32,3 Кількість, поховань 20

4 Придбання вінків 15,520 15,520 Кількість, одиниць 69

Всього 351,607 351,607

1 22,000 22,000 Кількість, одиниць 100

2 3,400 3,400 Кількість, одиниць 1

3 1682,121 1682,121 19159

4 17,086 17,086 Кількість, одиниць 3

Всього 1724,607
Майданчики

1 40,0 40,0 Кількість, одиниць 41

Всього 40,0 40,0
Інше

1 50,000 50,000 Кількість, одиниць 1

2 22,320 22,320 Кількість, одиниць 23

Придбання та 
перевезення піску на 
об'єкти благоустрою 
території Лиманської 
ОТГ

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Кількість, м³

Поточний ремонт 
пам'ятників та стел

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Придбання продукції 
ритуального 
призначення

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Санітарне 
очищення
Придбання та 
встановлення урн на 
території Лиманської 
ОТГ

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Проведення 
обстеження та 
проведення 
бактеріологічних 
аналізів дна озеру 
Ломоносівське 
м.Лиман

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

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

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Кількість, м³

Утримання 
вуличного туалету 
пров.Телеграфний 
м.Лиман та 
біотуалетів

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

1 724,607

Поточний ремонт 
дитячих ігрових 
майданчиків

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Утримання фонтану 
(споживання води), 
поточний ремонт 
фонтану

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Поточний ремонт 
лавочок на території 
Лиманської ОТГ

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 100,000 100,000 Кількість, одиниць 80

4 200,000 200,000 Кількість, одиниць

5 30,000 30,000 Кількість, одиниць 3

6 20,000 20,000 35

7 40,000 40,000 2069

8 199,000 199,000 Кількість, тварин 229

Всього 661,320 661,320

Капітальний ремонт

1 195,118 195,118 Кількість, м² 190

2 194,797 194,797 Кількість, м² 190

Придбання, доставка, 
розміщення постерів

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Придбання, 
утримання камер 
відео спостереження 
на об'єкти 
благоустрою, аренда 
електричних стовпів

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

придбання 
16, 
утримання 32

Поточний ремонт 
зупинок

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Придбання  
комплектуючого та 
видатного матеріалу 
до гілкорізу, 
газонокосарок та 
бензопил

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Кількість, 
комплектів

Поточний ремонт та  
фарбування огорожі  
на території 
Лиманської ОТГ

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Кількість, м²

Послуги з відлову 
безпритульних 
тварин

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Житлове 
господарство

Капітальний ремонт 
шиферної покрівлі та 
оголовків ДВК 
житлового будинку 
№ 2 
провул.Восточний 
м.Лиман, в тому 
числі коригування 
ПКД

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Капітальний ремонт 
шиферної покрівлі та 
оголовків ДВК 
житлового будинку 
№4 
провул.Восточний 
м.Лиман, в тому 
числі коригування 
ПКД

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 195,118 195,118 Кількість, м² 190

4 351,673 351,673 610

5 341,470 341,470 Кількість, м² 390

6 521,824 521,824 Кількість, м² 1011

Всього
Поточний ремонт

1 100,0 100,0 Кількість, проектів 10

2 500,0 500,0 237

Капітальний ремонт 
шиферної покрівлі та 
оголовків ДВК 
житлового будинку 
№6 
провул.Восточний 
м.Лиман, в тому 
числі коригування 
ПКД

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Капітальний ремонт 
м'якої покрівлі та 
оголовків ДВК 
житлового будинку 
№16 вул.Студентська 
м.Лиман, в тому 
числі коригування 
ПКД

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Кількість, м²

Капітальний ремонт 
шиферної покрівлі та 
оголовків ДВК 
житлового будинку 
№15 вул.Гасієва 
м.Лиман, в тому 
числі коригування 
ПКД

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Капітальний ремонт 
системи опалення та 
холодного 
водопостачання 
житлового будинку 
№ 9а, вул.Оборони, 
м.Лиман, в тому 
числі коригування 
ПКД

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

1 800,0 1 800,0

Поточний ремонт 
під'їздів у житлових 
будинках-конкурс 
міні-проектів

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Придбання матеріалів 
для підготовки 
житлового фонду в 
осінньо-зимовий 
період (труба 
металева - 1000 м; 
вентиля - 600 од.; 
покрівельні матеріали 
- 250 од.; труба 
пластикова - 1500 м; 
труба каналізаційна - 
500 м; сгони та 
комплектуючі - 1700 
од.)

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Кількість, будинків 
комунальної 
власності



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 100,000 100,000 Кількість, одиниць 2

Всього 700,0 700,0

Поточний ремонт 
квартир комунальної 
власності: пров. 
Бригадний, 11 кв. 
№36; вул. Гасієва, 18, 
кв. №3 м. Лиман

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"



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

1 138,450 138,450 Кількість, кВт 46304,3478

2 435,621 435,621 Кількість, км 32,5

3 50,8 50,8 Кількість, одиниць 2

4 15,354 15,354 Кількість, одиниць 3

5 259,775 259,775 Кількість, одиниць 2

Всього 900,0 900,0
Всього по програмі

3.5. Розвиток підприємницького середовища
1. 1000,0 1000,0 8

Всього 1000,0 1000,0
3.6. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів

Водопровідно-
каналізаційне 
господарство
Оплата спожитої 
електроенергії 
водяними 
свердловинами, що 
знаходяться в 
господарчому веденні

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Утримання мереж 
водопостачання та 
каналізації сіл та 
селищ Лиманського 
району

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Поточний ремонт 
насосних агрегатів

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Придбання приладів 
обліку 
водопостачання на 
свердловини, які 
знаходяться в 
комунальній 
власності с.Кримки, 
с.Нове, 
с.Олександрівка

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Очищення водяних 
свердловин

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

211 290,049 31 000,000 180 290,049

Створення 
сприятливого 
середовища для 
розвитку 
малого і 
середнього 
підприємництв
а

Передача 
міжбюджетних 
трансфертів на суми 
співфінансування 
заходів щодо 
фінансової підтримки 
суб’єктів малого 
підприємництва

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради

Кількість проектів, 
які отримають 
фінансову 
підтримку, од.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 1200,0 1200,0 Магазини, од 4

208

Робочі місця 8
6

Робочі місця 12
2. 500,0 500,0 Підприємств, од 2

Робочі місця 4

3. 600,0 600,0 50

4. 120,0 120,0 12

5. 118,0 118,0 4

1. Кількість осіб 50

2. 6,0 6,0 Кількість осіб 50

1. Кількість осіб 10

Створення 
підприємницьк
ої 
інфраструктури

Розширити торгову 
мережу за рахунок 
побудови нових та 
відновлення роботи 
законсервованих

Протягом 
року

Суб’єкти 
господарювання Торгова площа, 

кв.м

Дрібнороздрібкова 
мережа, од

Розширити мережу 
підприємств сфери 
послуг

Протягом 
року

Суб’єкти 
господарювання

Провести 50 
ярмаркових заходів

Протягом 
року

Суб’єкти 
господарювання

Ярмарки, кількість 
од.

Організація виїзної 
торгівлі 
продовольчими та 
промисловими 
товарами в сільській 
місцевості

Протягом 
року

Суб’єкти 
господарювання

Кількість 
населених пунктів

Продовження 
проведення 
оптоінтернету в 
сільській місцевості

Протягом 
року

Суб’єкти 
господарювання

Кількість 
населених пунктів

Соціальний 
захист 
ветеранів війни 
та інших 
пільгових 
категорій 

Провести благодійні 
обіди 

Травень-
вересень

Суб’єкти 
господарювання

Забезпечити надання 
соціальних послуг 
ветеранам війни та 
громадянам 
пільгових категорій

Протягом 
року

Суб’єкти 
господарювання

Кадрове 
забезпечення

Сприяти підвищенню 
кваліфікації 
спеціалістів торгівлі 
та спеціалістів 
побутової сфери

Протягом 
року

Суб’єкти 
господарювання



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

10

86

Всього   2544,0 2544,0
3.7. Ринок праці. Зайнятість населення

1. Заходи розвитку
1.1

1.2 Кількість осіб 290

Захист прав 
громадян, як 
споживачів

Проводити роботу з 
розгляду скарг і 
звернень. Сприяти 
споживачам щодо 
реалізації їх прав 
щодо захисту прав 
споживачів у 
випадках придбання 
товарів неналежної 
якості. Систематично 
проводити в засобах 
масової інформації 
публікації по 
підвищенню 
інформованності 
населення з питань 
захисту їх прав, як 
споживачів

Протягом 
року

Відділ 
економічного 
розвитку і 
торгівлі

Кількість 
публікацій
Проведення аналізу 
звернень 
споживачів

Один раз на 
квартал

Підвищення рівня 
правової 
обізнаності та 
інформованості 
споживачів щодо їх 
законних прав-
консультації
Відсоток 
задовольнених 
скарг від кількості 
розглянутих 

Розширення 
спроможності 
центрів 
зайнятості 
регіону,  
моніторинг 
стану  ринку 
праці, а також 
підготовка та 
перекваліфікаці
я населення, 
зокрема ВПО

Проводити 
моніторинг попиту 
роботодавців щодо 
працівників 
конкретних 
спеціальностей та 
професій шляхом 
проведення 
анкетування ПОУ 

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості, 
виконком 
міської ради, 
роботодавці

Ефективне 
вирішення 
кадрових проблем 
підприємства, 
збалансування 
попиту та 
пропозиції робочої 
сили

Забезпечити 
професійну 
підготовку, 
перепідготовку та 
підвищення 
кваліфікації осіб  з 
числа безробітних з 
урахуванням 
поточної та 
перспективної потреб 
ринку праці

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості, 
роботодавці

2. Розширення 
сфери застосування 
праці, сприяння 
зайнятості 
населення



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.1. - - - - - - Постійно

2.2. 2

2.3. 12

Відстежувати 
процеси масового 
вивільнення 
працівників з ПОУ. 
Проводити з ними 
інформаційну роботу 
з питань 
законодавства про 
зайнятість, 
консультаційну 
роботу та заходи з 
профілактики 
настання страхових 
випадків, про 
послуги, які надає 
служба зайнятості

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості, 
виконком 
міської  ради 
управління, 
відділи та 
служби міської 
ради

Зменшення 
соціальної напруги 
у суспільстві, 
стабілізація 
економічного стану 
ринку праці міста

Стимулювання 
розвитку 
підприємницької 
ініціативи клієнтів 
служби зайнятості в 
місті Лиман з метою 
започаткування або 
відновлення 
(розширення) 
власного бізнесу

Протягом 
року

Відділи та 
служби міської 
ради, податкова 
інспекція, 
міський центр 
зайнятості

Надання 
одноразової 
виплати допомоги 
по безробіттю для 
зайняття 
підприємницькою 
діяльністю, осіб

Проводити 
інформаційно-
роз’яснювальну 
роботу серед 
роботодавців з 
питань дотримання 
ними трудового 
законодавства щодо 
своєчасності виплати 
зарплати та у розмірі 
не нижче, ніж 
встановлений 
законодавством з 
урахуванням вимог 
Регіональної та 
Генеральної угод

Протягом 
року

Відділи та 
служби міської 
ради, податкова 
інспекція, 
міський центр 
зайнятості

Кількість семінарів, 
нарад

3. Сприяння 
зайнятості 
громадян, які мають 
додаткові гарантії у 
сприянні 
працевлаштуванню 
та учнівської молоді 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.1. Кількість осіб 45

3.2. - - - - - -

- - - - - - Кількість осіб 2

- - - - - - Кількість осіб 2

- - - - - - Кількість осіб 25

Сприяти створенню 
нових робочих місць, 
в т.ч. шляхом 
виплати компенсації 
роботодавцю в 
розмірі єдиного 
внеску на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування за 
відповідну особу

Протягом 
року

Виконком 
міської  ради, 
роботодавці, 
Міськцентр 
зайнятості  

Забезпечити 
виконання заходів 
сприяння зайнятості 
внутрішньо 
переміщених осіб, а 
саме :

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості, 
роботодавці 
міста

Посилення 
соціальних 
гарантій для  
внутрішньо 
переміщених осіб

надати компенсацію 
зареєстрованим 
безробітним з числа 
ВПО фактичних 
транспортних витрат 
на переїзд до іншої 
адміністративно-
територіальної 
одиниці місця 
працевлаштування
надати компенсацію 
зареєстрованим 
безробітним з числа 
ВПО витрат для 
проходження 
попереднього 
медичного та 
наркологічного 
огляду відповідно до 
законодавства, якщо 
це необхідно для 
працевлаштування
надати компенсацію 
витрат роботодавця 
на оплату праці за 
працевлаштування на 
умовах строкових 
трудових договорів 
25 зареєстрованих 
безробітних з числа 
ВПО



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

3.3. - - - - - - 98

3.4. 1

3.5. - - - - - - Постійно

4.1.

надавати 
компенсацію витрат 
роботодавця, який 
працевлаштовує 35 
зареєстрованих 
безробітних з числа 
ВПО, на 
перепідготовку та 
підвищення 
кваліфікації 2  таких 
осіб
Сприяння 
конкурентоспроможн
ості осіб на ринку 
праці шляхом 
надання комплексу 
профорієнтаційних 
послуг

протягом 
року

Міський центр 
зайнятості

Орієнтація молоді 
на вибір професії, 
які користуються 
попитом на ринку 
праці міста.  
Забезпечення 
охоплення 
безробітних 
громадян 
профорієнтаційним
и послугами, у 
тому числі  учнів та 
випускників 
загальноосвітніх 
шкіл міста, %           
      

Відслідковувати та 
формувати базу 
даних про вакансії, на 
які можливе 
працевлаштування 
молоді, в тому числі 
дітей-інвалідів, дітей-
сиріт

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості

Формувати базу 
даних про вакансії

Сприяти зайнятості 
інвалідів  шляхом 
працевлаштування  
на вільні та 
новостворені робочі 
місця 

Протягом 
року

Виконком, 
управління у 
справах сім’ї та 
молоді , 
роботодавці, 
Міськцентр 
зайнятості 

Посилення 
соціальних 
гарантій осіб з 
інвалідністю

4. Надання 
соціальних послуг 
зареєстрованим  
безробітним та  
особам, які шукають 
роботу
З метою підвищення 
соціального захисту 
громадян, 
забезпечити:

Протягом 
року

Виконком 
міської ради, 
роботодавці, 
Міський центр 
зайнятості



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
820

Кількість осіб 290

Кількість осіб 5

1000,0 500,0 500,0 Кількість осіб 700

4.2. - - - - - -

працевлаштування за 
сприянням міського 
центру зайнятості на 
вільні та 
новостворені робочі 
місця

Кількість 
працевлаштованих, 
осіб

професійну 
підготовку, 
перепідготовку або 
підвищення 
кваліфікації 
зареєстрованих 
безробітних під 
замовлення 
роботодавців або для 
самозайнятості
Підтримання 
конкурентоспроможн
ості шляхом 
перепідготовки, 
спеціалізації, 
підвищення 
кваліфікації за 
професіями та 
спеціальностями для 
пріоритетних видів 
економічної 
діяльності шляхом 
видачі 5 ваучерів для 
встановлених 
категорій громадян
- підтримання 
конкурентоспроможн
ості шляхомC67 
неформального 
професійного 
навчання осіб за 
робітничими 
професіями

Підвищення 
конкурентноспром
ожності осіб на 
ринку праці

залучення до участі в 
оплачуваних 
громадських та інших 
роботах тимчасового 
характеру 
безробітних

Міський центр 
зайнятості, КП 
"Лиманський 
"Зеленбуд", 
УСЗН

Організувати 
проведення ярмарків 
вакансій з метою 
підвищення престижу 
робітничих професій, 
орієнтації молоді на 
отримання професій, 
що користуються 
попитом на ринку 
праці міста

Протягом 
року

Виконком 
міської 
ради,Міський 
центр зайнятості

Посилення 
соціального 
захисту громадян, 
що є клієнтами 
центру зайнятості, 
шляхом 
інформування 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.3. - - - - - - ПостійноЗабезпечувати 

прозорість діяльності 
служби зайнятості 
шляхом 
інформування 
громадськість через 
засоби масової 
інформації: про 
послуги СЗ, які 
надаються  
роботодавцям та 
населенню; про 
витрати на соціальні 
послуги та надання 
матеріального 
забезпечення 
незайнятому 
населенню за рахунок 
коштів Фонду 
ЗДССВБ

Протягом 
року

Виконком 
міської ради, 
роботодавці, 
Міськцентр 
зайнятості, ЗМІ

Інформування 
населення



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.4.

5.1. - - - - - - Постійно

5.2. 4

5.3. 1

Забезпечити 
використання в 
роботі сервіс-центру 
онлайн 
працевлаштування з 
використанням  
онлайн-співбесід, 
розповсюдженням 
відео резюме та 
створенням банку 
відеовакансій

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості

Посилення конку-
рентоспроможності 
 громадян, що 
зареєсровані у 
службі зайнятості, 
ефективне 
вирішення 
кадрових проблем 
підприємства

5. Регулювання 
соціально-трудових 
відносин, 
зовнішньої трудової 
міграції 
Проводити роботу 
щодо роз’яснення  
діючого 
законодавства, що 
регулює питання 
соціально-трудових 
відносин та 
посередницьких 
послуг з 
працевлаштування 
громадян України за 
кордоном, шляхом 
обговорення та 
висвітлювання цих 
питань: на засіданнях 
круглих столів, 
диспутах, дискусіях;  
в засобах масової 
інформації; на 
офіційних Інтернет-
сайтах

Протягом 
року

Виконком 
міської ради, 
УСЗН міської 
ради, 
Міськцентр 
зайнятості

Запобігання 
торгівлі людьми, 
попередження 
нелегального 
працевлаштування 
за кордоном, 
поліпшення стану 
захисту прав і 
свобод громадян, 
які виїжджають на 
роботу за межі 
країни

Забезпечувати 
здійснення 
соціального діалогу 
та функціонування 
тристоронньої 
соціально-
економічної ради

Протягом 
року

Виконком 
міської ради

Кількість засідань 
соціально-
економічних рад

Забезпечити 
укладання 
територіальної угоди 
та її виконання

Протягом 
року

Виконком 
міської ради

Кількість 
укладених угод



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5.4. - - - - - - ПостійноЗабезпечити 

проведення 
попереджувальних 
заходів щодо 
виникнення 
колективних 
трудових спорів, 
страйків та акцій 
протесту під час 
ускладнень стану 
соціально-трудових 
відносин

Протягом 
року

Виконком 
міської ради

Проведення 
попереджувальних 
заходів з метою 
недопукщення 
ускладнень стану 
соціально-трудових 
відносин



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ВСЬОГО 1000,0 500,0 500,0

3.8. Формування спроможних територіальних громад
1 Кількість заходів За потребою

1 Кількість заходів 1

1 167

Впроваджувати 
галузеві 
реформи 
децентралізації 
шляхом 
встановлення 
розподілу 
обов’язків, 
ресурсів та  
інституційних  
механізмів  
надання  
послуг  в  
умовах   
децентралізації 
- шляхом 
забезпечення 
технічної 
підтримки та 
програм 
підвищення 
кваліфікації 
службовців, що 
будуть 
підтриманні 
державними і 
міжнародними 

Участь посадових 
осіб Лиманської ОТГ 
у програмах 
підвищення 
кваліфікації 
службовців, що 
будуть підтриманні 
державними і 
міжнародними 
партнерами

Протягом 
року

Відділи і 
управління 
міської ради та її 
виконавчого 
комітету в 
межах 
компетенції

Не потребує 
фінансування

Координувати 
та 
підтримувати 
розробку 
місцевих 
стратегій 
соціально-
економічного 
розвитку для 
новостворених 
громад з 
урахуванням 
гендерних 
аспектів, 
проблем 
конфлікту та 
партисипативн
ого підходу до 
планування

Впровадження 
системи моніторингу 
та оцінки 
результативності 
реалізації Стратегії 
розвитку Лиманської 
ОТГ до 2025 року

Протягом 
року

Робоча група з 
розробки  
Стратегії 
розвитку 
Лиманської ОТГ 
до 2025 року

Не потребує 
фінансування

нових громад з 
метою 
покращення 
управління і 
надання 
якісних 
публічних 

Надання якісних 
адміністративних 
послуг населенню

Протягом 
року

Відділ надання 
адміністративни
х послуг 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не потребує 
фінансування

Кількість видів 
послуг



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

Всього:
3.9. Впровадження заходів територіального планування

1. 650,0 650,0 1 проект

Всього 650,0 650,0
3.10. Розвиток земельних відносин

1. 275,600 275,600 24,195 тис.га

публічних 
послуг через 
відновлення та 
розвиток 
інфраструктури 
надання послуг 
на обласному, 
районному та 

Запровадження 
послуг з видачі 
паспорта 
громадянина України

Протягом 
року

Відділ надання 
адміністративни
х послуг 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не потребує 
фінансування

Поліпшувати 
спроможність 
нових громад з 
метою 
покращення 
управління і 
надання 
якісних 
публічних 
послуг через 
відновлення та 
розвиток 
інфраструктури 
надання послуг 
на обласному, 
районному та 
місцевому 
рівнях

Внесення змін до 
генерального плану 
м. Лиман Донецької 
області з 
розробленням плану 
зонування та 
детальних планів 
окремих територій

Протягом 
року

Відділ 
містобудування 
та архітектури 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Містобудівна 
документація

Надавати 
допомогу та 
підтримку 
процесу 
об’єднання 
місцевих 
громад шляхом 
сприяння 
процесу 
узгодження між 
громадами, а 
також 
інституційному 
та 
організаційном
у зміцненню

Оновлення планово - 
картографічних 
матеріалів

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

Створення 
інформаціонної 
бази для ведення 
державного 
земельного 
кадастру, 
регулювання 
земельних 
відносин, 
оподаткування



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. 82,600 82,600 1,3361 тис.га

3 3000,000 3000,000

4 350,000 300,000 10,000 40,000 25,200 тис.га 

Надавати 
допомогу та 
підтримку 
процесу 
об’єднання 
місцевих 
громад шляхом 
сприяння 
процесу 
узгодження між 
громадами, а 
також 
інституційному 
та 
організаційном
у зміцненню

Складання проектів 
землеустрою що 
забезпечують 
еколого-економічне 
обгрунтування 
сівозмін та 
впорядкування угідь

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

Організація 
ефективного 
сільськогосподарсь
кого виробництва і 
впорядкування 
сільськогосподарсь
ких угідь, 
раціональне 
використання та 
охорона земель, 
створення 
сприятливого 
екологічного 
середовища і 
покращення 
природних 
ландшафтів

Встановлення і зміна 
меж адміністративно-
територіальних 
одиниць

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

Приведення 
існуючих меж 
району, населених 
пунктів у 
відповідність до 
фактичного стану, 
збільшення 
надходження 
коштів до бюджету 
від плати за землю

120,975 
тис.га

Проведення 
нормативної 
грошової оцінки 
земель  населених 
пунктів

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

Визначення 
якісних 
характеристик, 
економічної 
цінності та вартості 
земель, збільшення 
надходження 
коштів до бюджету 
від плати за землю



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 125,000 25,000 90,000 10,000 0,045 тис.га

6 45,000 45,000 2 зем.ділян.

Надавати 
допомогу та 
підтримку 
процесу 
об’єднання 
місцевих 
громад шляхом 
сприяння 
процесу 
узгодження між 
громадами, а 
також 
інституційному 
та 
організаційном
у зміцненню

Проведення 
інвентаризації земель 
несільськогосподарсь
кого призначення

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

Встановлення 
місця 
розташування 
об'ектів, меж 
земельних ділянок, 
виявлення земель, 
що не 
використовуються, 
використовуються 
нераціонально або 
не за цільовим 
призначенням, 
виявлення 
деградованих 
сільськогосподарсь
ких угідь і 
забруднених 
земель, здійснення 
державного 
контролю за 
використанням та 
охороною земельПідготовка, 

організація та 
проведення 
земельних торгів у 
формі аукціону

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

Визначення 
оптимальної плати 
за користування 
земельними 
ділянками, 
оформлення 
відповідної 
землевпорядної 
документації, 
забезпечення 
прозорості та 
запобігання 
корупцийним 
діянням в області 
ринку земель



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 100,000 100,000 0,100 тис.га

8 75,000 30,000 45,000 0,041 тис.га

9 49,978 49,978 0,080 тис.га

Всього 4103,178 695,578 212,600 3195,000
3.11. Розвиток громадянського суспільства

1 Кількість заходів 34

2 Кількість засідань 4

Надавати 
допомогу та 
підтримку 
процесу 
об’єднання 
місцевих 
громад шляхом 
сприяння 
процесу 
узгодження між 
громадами, а 
також 
інституційному 
та 
організаційном
у зміцненню

Передача земельних 
ділянок у власність 
громадянам, 
учасникам АТО

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

Набуття 
громадянами права 
на землю шляхом 
безкоштовної 
передачі земельних 
ділянок у власність

Виготовлення 
документації із 
землеустрою для 
надання земельних 
ділянок, взамін 
вилучених для 
соціальних потреб

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

Захист 
констуційних прав 
власників 
земельних ділянок. 
Підвишення 
соціальних 
стандартів для 
військовослужбовц
ів-учасників АТО

Виготовлення 
документації із 
землеустрою на 
земельні ділянки 
комунальної 
власності 

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

Оформлення права 
комунальної 
власності на 
земельні ділянки 
для подальшого 
використання їх по 
цільовому 
призначенню

Заохочувати і 
підтримувати 
участь 
громадян у 
прийнятті 
рішень через 
Громадські 
ради, 
консультації з 
громадськістю, 
а також 
розширювати 
можливості 
громадян, 
особливо 
вразливих 
верств 
населення, 
приймати 
участь у 
громадському 
житті

Залучення 
представників ІГС до 
участі у відзначенні 
загальнодержавних, 
регіональних та 
місцевих свят

Протягом 
року

Відділ 
організаційної 
роботи та 
внутріш-ньої 
політики, 
виконавчого 
комітету міської 
ради, відділ 
культури і 
туризму міської 
ради

Не потребує 
фінансування

Сприяння діяльності 
Ради старост смт, сіл 
і селищ Лиманської 
ОТГ та голів 
комітетів 
мікрорайонів м. 
Лиман

Протягом 
року

Відділ 
організаційної 
роботи та 
внутрішньої 
політики, 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не потребує 
фінансування



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

Заохочувати і 
підтримувати 
участь 
громадян у 
прийнятті 
рішень через 
Громадські 
ради, 
консультації з 
громадськістю, 
а також 
розширювати 
можливості 
громадян, 
особливо 
вразливих 
верств 
населення, 
приймати 
участь у 
громадському 
житті

Сприяння 
використанню  
інструментів місцевої 
демократії, згідно 
Статуту Лиманської 
ОТГ: Положення 
"Про громадські 
слухання на території 
Лиманської міської 
ОТГ", Положення 
"Про консультації з 
громадськістю 
Лиманської міської 
ОТГ», Положення 
"Про місцеві 
ініціативи на 
території Лиманської 
міської ОТГ", 
Положення "Про 
електронні петиції", 
"Порядок сприяння 
проведенню 
громадської 
експертизи дяльності 
органів та посадових 
осіб місцевого 
самоврядування 
Лиманської міської 
ОТГ", "Порядок 
інформування про 
діяльність 
комунальних 
підприємств 
Лиманської міської 
ОТГ»,  Положення 
про звітування 
Лиманського 
міського голови, 
виконавчих органів, 
постійних комісій та 
депутатів Лиманської 
міської ради

Протягом 
року

Відділ 
організаційної 
роботи та 
внутрішньої 
політики, 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не потребує 
фінансування

- Кількість 
звітувань.
- Кількість 
громадських 
слухань.
- Кількість 
консультацій з 
громадськістю.
- Кількість 
електронних 
петицій                     
- Кількість 
громадських 
експертиз  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 1000,0 1000,0 Кількість проектів

Всього: 1000,0 1000,0
Ціль 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань  ВПО

3.12. Соціальний захист населення
1 УСЗН 96,6 96,6 30

2 УСЗН 63271,9 63271,9 Кількість осіб 2567

3 УСЗН 21002,4 21002,4 Кількість осіб 757

4  УСЗН 386,6 386,6 Кількість осіб 151

Заохочувати і 
підтримувати 
участь 
громадян у 
прийнятті 
рішень через 
Громадські 
ради, 
консультації з 
громадськістю, 
а також 
розширювати 
можливості 
громадян, 
особливо 
вразливих 
верств 
населення, 
приймати 
участь у 
громадському 
житті

Забезпечення 
виконання місцевої 
цільової програми 
"Громадський 
бюджет Лиманської 
об’єднаної 
територіальної 
громади на 2017 - 
2020 роки"

Протягом 
року

Відділи і 
управління 
міської ради та її 
виконавчого 
комітету в 
межах 
компетенції

Відповідно 
до 
результатів 
конкурсу 

Сприяння 
пошуку та 
залученню 
фінансових та 
інших ресурсів 
з різних 
джерел, 
необхідних для 
надання 
соціальних 
послуг на рівні 
громади 

Призначення та 
виплата допомоги 
дітям, батьки яких 
ухиляються від 
сплати аліментів

Протягом 
року

Кількість дітей, 
осіб

Державна соціальна 
допомога сім"ям з 
дітьми, 
малозабезпеченим 
сім"ям,одиноким 
матерям

Протягом 
року

Надання компенсацій 
та допомог особам з 
інвалідністю, дітям з 
інвалідністю,  
особам, які не мають 
права на пенсію, 
непрацюючій особі, 
яка досягла 
загального 
пенсійного віку, але 
не набула права на 
пенсійну виплату, 
непрацюючій 
працездатній особі, 
яка доглядає за 
особою з 
інвалідністю І групи, 
а також за особою, 
яка досягла 80-
річного віку

Протягом 
року

Надання соціальних 
гарантій фізичним 
особам, які надають 
соціальні послуги 
громадянам похилого 
віку, особам з 
інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, 
які не здатні до 
самообслуговування і 
потребують 
сторонньої допомоги

Протягом 
року



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5  УСЗН 270,0 270,0 Кількість осіб 59

6 УСЗН 1524,2 1524,2 Кількість осіб 11

7  УСЗН 1411,6 1411,6 Кількість осіб 54

8  УСЗН 3618,0 3618,0 Кількість осіб 222

9  УСЗН 48993,8 48993,8 10700

10 УСЗН 6264,3 6264,3 Кількість осіб 2500

Сприяння 
пошуку та 
залученню 
фінансових та 
інших ресурсів 
з різних 
джерел, 
необхідних для 
надання 
соціальних 
послуг на рівні 
громади 

Призначення виплати 
щомісячної грошової 
допомоги учням із 
числа дітей-сиріт

Протягом 
року

Призначення і 
виплати допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
грошового 
забезпечення 
батькам-вихователям 
і прийомним батькам 
за надання 
соціальних послуг у 
дитячих будинках 
сімейного типу та 
прийомним батькам 
за принципом «гроші 
ходять за дитиною»

Протягом 
року

Щомісячна грошова 
допомога, особам,які 
проживають разом з 
особою з  
інвалідністю I,II 
групи внаслідок 
психічного розладу, 
потребують догляду 
за ними.

Протягом 
року

Виплата соціальних 
стипендій студентам 
(курсантам) вищих 
навчальних закладів 

Протягом 
року

Видатки бюджету за 
призначеними 
субсидіями

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
субсидій, осіб

Видатки бюджету на 
надання пільг 
населенню на оплату 
ЖКП і придбання 
твердого палива та 
скрапленого газу 

Протягом 
року



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11  УСЗН 21,3 21,3 Кількість осіб 1

12  УСЗН 7,3 7,3 Кількість осіб 15

13 105,0 105,0 Кількість осіб 245

14 УСЗН 1000,0 1000,0 Кількість осіб 13383

15 УСЗН 1246 1246 Кількість осіб 7600

Сприяння 
пошуку та 
залученню 
фінансових та 
інших ресурсів 
з різних 
джерел, 
необхідних для 
надання 
соціальних 
послуг на рівні 
громади 

Видатки на 
щомісячну виплату 
грошової компенсації 
витрат на 
автомобільне паливо 
з розрахунку 50 
літрів 
високооктанового 
бензину на місяць, 
відповідно до діючих 
цін на паливо за 
наявності особистого 
транспортного засобу 
особам, які мають 
особливі трудові 
заслуги перед 
Батьківщиною 

Протягом 
року

Виплата компенсації 
вартості 
безоплатного або з 
50% знижкою 
вартості проїзду один 
раз на рік до будь-
якого пункту України 
і назад 
автомобільним, або 
повітряним, або 
залізничним, або 
водним транспортом 
особам, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи 
віднесених до 1 та 2 
категорії

Протягом 
року

Пільги окремим 
категоріям громадян 
з послуг зв’язку 

Протягом 
року

Відділ 
персоніфіковано
го обліку УСЗН

Компенсаційні 
виплати за пільгове 
перевезення окремих 
категорій громадян 
автомобільним 
транспортом

Протягом 
року

Компенсаційні 
виплати за пільгове 
перевезення окремих 
категорій громадян 
залізничним 
транспортом

Протягом 
року



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 УСЗН 36 36 Кількість осіб 2

17 УСЗН 84,8 84,8 Кількість осіб 27

18  УСЗН 50681,2 50681,2 Кількість осіб 3900

19  УСЗН Кількість осіб 480

20  УСЗН 17,7 17,7 Кількість осіб 1

21  УСЗН 71,4 71,4 Кількість осіб 75

22 УСЗН 62,3 62,3 Кількість осіб 83

23 УСЗН

Сприяння 
пошуку та 
залученню 
фінансових та 
інших ресурсів 
з різних 
джерел, 
необхідних для 
надання 
соціальних 
послуг на рівні 
громади 

Видатки на 
відшкодування пільг, 
які надаються 
почесним 
громадянинам 
Лиманської ОТГ 

Протягом 
року

Видатки на надання 
пільг на оплату 
житлово-
комунальних послуг 
особам з інвалідністю 
по зору 1 та 2 груп, а 
також дітям з 
інвалідністю по зору

Протягом 
року

Допомога особам, які 
переміщуються з 
тимчасово 
окупованої території 
України та районів 
проведення 
антитерористичної 
операції для покриття 
витрат на 
проживання, в тому 
числі на оплату 
житлово-

Протягом 
року

Забезпечення 
технічними та 
іншими засобами 
реабілітації осіб з 

Протягом 
року

1 600,0 1 600,0

Виплата одноразової 
винагороди жінкам, 
яким присвоєно 
почесне звання 
України "Мати-
героїня"

Протягом 
року

Пільгове медичне 
обслуговування осіб, 
які постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

Протягом 
року

Виплата  одноразової 
грошової допомоги у 
зв'язку з роковинами 
Чорнобильської 
катастрофи 1 
категорії

Протягом 
року

Забезпечити 
виконання 
законодавства 
України щодо 
соціального захисту 
осіб з  інвалідністю:

Протягом 
року

Соціальні гарантії 
найбільш 
незахищеним 
верствам населення



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
24 УСЗН 198,9 198,9 Кількість осіб 19

25  УСЗН 53,0 53,0 Кількість осіб 70

26  УСЗН 30,0 30,0 Кількість осіб 10

27 УСЗН 9,9 9,9 Кількість осіб 23

28 УСЗН 16,5 16,5 Кількість осіб 40

29 УСЗН 0,2 0,2 2

30 УСЗН, терцентр 10,5 10,5 Кількість осіб 5

31 УСЗН 1083,0 1083,0 Кількість осіб 270

32  УСЗН 120,0 120,0 Кількість осіб 10

33 УСЗН 3,8 3,8 Кількість осіб 6

Сприяння 
пошуку та 
залученню 
фінансових та 
інших ресурсів 
з різних 
джерел, 
необхідних для 
надання 
соціальних 
послуг на рівні 
громади 

забезпечення 
санаторно-курортним 
лікуванням осіб з 
інвалідністю 

Протягом 
року

Надання матеріальної 
допомоги особам з 
інвалідністю  та 
малозабезпеченим 
особам

Протягом 
року

Виплата матеріальної 
допомоги 
військовослужбовцям
, звільненним з 
військової строкової 
служби

Протягом 
року

Виплата компенсацій 
за невикористану 
санаторно-курортну 
путівку

Протягом 
року

Виплата компенсацій 
на бензин, ремонт і 
технічне 
обслуговування 
автомобілів

Протягом 
року

Встановлення 
телефонів

Протягом 
року

Встановлення 
телефонів, од.

Витрати на 
поховання ветеранів 

Протягом 
року

Виплата компенсацій 
постраждалим 
внаслідок від аварії 
на Чорнобильській 
АЕС відповідно до 
закону України   
«Про статус і 
соціальних захист 
громадян 
постраждалих від 
ЧАЕС»

Протягом 
року

Видатки на 
забезпечення дітей з 
інвалідністю і дітям 
віком  до двох років, 
які належать до групи 
ризику щодо 
отримання 
інвалідності, 
реабілітаційних 
послуг

Протягом 
року

Щомісячні стипендії 
особам, яким 
виповнилось 100 і 
більше років

Протягом 
року



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
34 УСЗН 1757,2 1757,2 Кількість осіб 1482

35 УСЗН 1,2 1,2 1

36 6,7 6,7 кількість, од. 16

37 14,0 14,0 Кількість осіб 36

38 400,0 400,0 427

39 2,0 2,0 Кількість осіб 5

40 УСЗН

12

УСЗН 4

Сприяння 
пошуку та 
залученню 
фінансових та 
інших ресурсів 
з різних 
джерел, 
необхідних для 
надання 
соціальних 
послуг на рівні 
громади 

Щорічна разова 
грошова допомога 
ветеранам війни до 5 
травня 

До 30 
вересня 
2017 року

Забезпечення  
безперебійної роботи 
програмного 
комплексу 
«Криптосервір»

Протягом 
року

Безперебійна 
робота 
програмного 
комплексу 
«Криптосервір»

Придбання 
комплексних обідів 
на проведення 
святкових заходів для 
дітей з інвалідністю, 
які проходять курс 
реабілітації у центрі

Протягом 
року

Лиманський 
центр соціальної 
реабілітації 
дітей-інвалідів

Забезпечення 
подарунками дітей з 
інвалідністю, які не 
відвідують дошкільні 
та шкільні учбові 
заклади

Протягом 
року

Лиманський 
центр соціальної 
реабілітації 
дітей-інвалідів

Фінансова підтримка 
міських ветеранських 
організацій

Протягом 
року

На конкурсній 
основі

Соціальний захист 
ветеранів війни та 
праці, осіб

Здійснення 
соціального 
патронажу осіб, 
звільнених з місць 
позбавлення волі, 
бездомних громадян 
та надання їм в разі 
потреби, одноразової 
грошової допомоги 
для оформлення 
паспорту 

Протягом 
року

УСЗН,Територіа
льний центр 
соціального 
обслуговування 

Організація роботи 
комісій:

Організація 
проведення  
комісій, од.-з питань погашення 

заборгованості із 
заробітної плати, 
забезпечення 
податкових та інших 
бюджетних 
надходжень, 
страхових внесків до 
Пенсійного фонду та 
запобігання 
неплатоспроможності

- з питань безпечної 
життєдіяльності 
населення 

Протягом 
року

Організація 
проведення 
комісій, од.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
41 УСЗН 100

42 УСЗН 4

43 УСЗН 4

Сприяння 
пошуку та 
залученню 
фінансових та 
інших ресурсів 
з різних 
джерел, 
необхідних для 
надання 
соціальних 
послуг на рівні 
громади 

Сприяти підвищенню 
рівня оплати плати та 
здійснення контролю 
за виконанням 
Генеральної, 
територіальної та  
галузевих угод; 

Протягом 
року

Виконання вимог 
Генеральної, 
територіальної та 
галузевих угод, %

 Участь у виконанні 
заходів профілактики 
невиробничого 
травматизму, з 
поліпшення стану 
безпеки, гігієни праці 
та виробничого 
середовища

Протягом 
року

Організація 
проведення 
комісій, од.

Організація 
діяльності робочих 
груп: по легалізації 
трудових відносин , 
міжвідомчої робочої 
групи  з питань 
забезпечення 
реалізації рішень , 
спрямованих на 
підвищення  рівня 
оплати праці  та 
дотримання норм 
законодавства в 
частині  мінімальної 
заробітної плати

Протягом 
року

Організація 
проведення 
щокварталу 
засідань робочих 
груп, од. 



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

45 УСЗН Постійно

46 УСЗН 12

47 УСЗН

Сприяння 
пошуку та 
залученню 
фінансових та 
інших ресурсів 
з різних 
джерел, 
необхідних для 
надання 
соціальних 
послуг на рівні 
громади 

Проведення  
повідомної реєстрації 
 колективних 
договорів, 
підприємств, установ 
та організацій  міста 
усіх форм власності

Протягом 
року

Забезпечення 
виконання 
обов“язків 
працівниками

Здійснення 
систематичного 
висвітлення у засобах 
масової інформації та 
на Web сайті 
Лиманської міської 
ради інформації щодо 
стану справ по 
погашенню 
заборгованості із 
заробітної плати, 
стану колективно-
договірної роботи, 
інформації 
домовленостей,  
досягнутих під час 
проведення 
консультацій 
переговорів сторін 
соціального діалогу 
та оприлюднення 
інформації про стан 
виконання взятих на 
себе зобов"язань, 
тощо

Протягом 
року

Забезпечення 
висвітлення в 
засобах масової 
інформації питань з 
соціального 
захисту 
працівників,  рівня 
виробничого та 
невиробничого 
травматизму

Організація роботи 
комісії виконкому 
міської ради щодо 
надання пільг за  
фактичним місцем 
проживання

Протягом 
року

Організація роботи 
комісії, од.

Забезпечення 
здійснення  
соціального діалогу 
та функціонування 
тристоронньої 
соціально-
економічної ради

Протягом 
року 

Забезпечення 
соціального 
захистьу 
працівників



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
48 УСЗН Кількість угод, од. 1

49 УСЗН

50 УСЗН

Сприяння 
пошуку та 
залученню 
фінансових та 
інших ресурсів 
з різних 
джерел, 
необхідних для 
надання 
соціальних 
послуг на рівні 
громади 

Забезпечення 
укладання 
тристоронньої угоди 
між місцевим 
органом виконавчої 
влади, 
координаційною 
радою профспілок та 
об“єднанням 
роботодавців та її 
виконання

Протягом 
року 

Організація 
проведення 
семінарів, нарад, 
зустрічей, круглих 
столів, інших заходів 
з питань соціально-
трудових відносин

Протягом 
року 

Забезпечення 
соціальної 
стабільності в місті 
та створення умов 
для розвитку 
соціального діалогу

Забезпечення 
проведення 
попереджувальних 
заходів (комісій по 
заборгованості із 
заробітної плати, 
моніторингу 
колективних звернень 
громадян з питань 
порушення 
законодавства про 
працю та охорону 
праці тощо) щодо 
виникнення 
колективних 
трудових спорів, 
страйків та акцій 
протесту під час 
ускладнень стану 
соціально-трудових  
відносин

Протягом 
року 

Забезпечення 
стабільної роботи 
комісій та 
своєчасного 
розгляду звернень 
громадян, 
проведення 
попереджувальних 
заходів з метою 
недопущення 
ускладненьз питань 
трудових спорів, 
страйків та акцій 
протесту



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
51 1498,0 1498,0 Кількість осіб 800

Інші 1.

Всього: 206977,30 201613,7 515,70 4847,90
3.13. Освіта

1 5710,2 5710,2 154

2 2357,7 2357,7 70/1200

3 144,3 144,3 14199

4 1130,4 1130,4 407

5 184,0 184,0 438

6 98,2 98,2 92

Надання матеріальної 
допомоги особам з  
інвалідністю, 
ветеранам війни  і 
праці, 
непрацездатним, 
малозабезпеченим 
громадянам, на 
підставі обстеження 
їх соціально- 
побутових умов 
проживання (в т.ч. 
надання матеріальної 
допомоги на 
поховання 
виконавцям 
волевиявлення 
померлих 
малозабезпечених 
осіб)

Протягом 
року

УСЗН, 
Територіальний 
центр 
соціального 
обслуговування 

Пенсійне 
забезпечення
Створення 
(відкриття) 
агентських пунктів та 
інтерактивні робочі 
місця в с. Рідкодуб

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради 

Створення 
агентських пунктів, 
од.

1  

Розвивати 
освітньо 
наукову 
інфраструктуру

Збереження мережі 
дошкільних 
навчальних закладів з 
логопедичними 
групами

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість дітей з 
вадами мови, які 
відвідують 
дошкільні заклади

Поточне утримання 
центра позашкільної 
роботи

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість учнів та 
гуртків

Зберігання і доставка 
підручників для учнів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість 
підручників

Забезпечення 
фінансування заходів 
щодо охорони праці: 
забезпечення виплат 
за шкідливі умови та 
роботу з деззасобами

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість ставок, 
яким виплачується 
доплата

Проходження 
навчання посадових 
осіб з охорони праці

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість 
працівників, які 
пройдуть начання

Проходження 
навчання операторів 
газових котелень, 
кочегарів 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість 
працівників, які 
пройдуть начання



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 17,7 17,7 68

8 5,0 5,0 12

9 26,4 26,4 40

10 1500,0 1500,0 500

11 2477,3 2477,3 84

Всього 13651,2 13651,2
1 3173,7 3173,7 1990

Розвивати 
освітньо 
наукову 
інфраструктуру

Проходження 
навчання посадових 
осіб з пожежної 
безпеки

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість 
працівників, які 
пройдуть начання

Проходження 
навчання з правил 
безпеки системи 
газопостачання 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість 
працівників, які 
пройдуть начання

Навчання на групу 
допуску з 
електробезпеки 
завідувачів 
господарствами та 
відповідальних осіб

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість 
працівників, які 
пройдуть начання

Оновлення 
матеріально-
технічної бази на 
забезпечення якісної, 
сучасної та доступної 
загальної середьної 
освіти "Нова 
українська школа" 
(придбання сучасних 
меблів, дидактичних 
матеріалів, 
комп'ютерного 
обладнання)

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість учнів 1-х 
класів

Відновлення роботи 
дошкільного 
навчального закладу 
№ 6

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість дітей 
дошкільного віку, 
які відвідують 
заклад

Запроваджуват
и  інноваційні  
освітні  
програми у 
середній школі 
та 
розбудовувати 
систему «освіта 
впродовж 
життя»

Забезпечення 
безкоштовним 
гарячим харчуванням 
учнів 1-4 класів 
закладів загальної 
середньої освіти

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість учнів 
пільгової категорії



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 373,5 373,5 251

3 29,8 29,8 20

4 3742,1 2186,1 1556,0 1113

5 659,9 399,5 260,4 204

6 119,6 119,6 275

7 5023,6 5023,6 851

Запроваджуват
и  інноваційні  
освітні  
програми у 
середній школі 
та 
розбудовувати 
систему «освіта 
впродовж 
життя»

Забезпечення 
безкоштовним 
гарячим харчуванням 
учнів пільгової 
категорії ( учнів 5-11 
класів з 
малозабезпечених 
сімей, дітей-сиріт та 
дітей позбавлених 
батьківського 
піклування,  учнів 1-4 
класів з 
малозабезпечених 
сімей, дітей-інвалідів, 
учнів ЗЗСО, батьки 
яких є учасниками 
АТО)

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість учнів 1-4 
класів, які 
забезпечуються 
безкоштовним 
гарячим 
харчуванням

Забезпечення 
безкоштовним 
гарячим харчуванням 
учнів 1-4 класів з 
числа 
малозабезпечених 
сімей та учасників 
АТО загальносвітніх 
навчальних закладів, 
які відвідують групи 
подовженого дня

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість учнів, які 
забезпечуються 
безкоштовним 
гарячим 
харчуванням

Забезпечення 
повноцінного 
збалансованого 
харчування дітям 
дошкільного віку в 
дошкільних закладах

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість дітей, які 
забезпечуються 
харчуванням

Забезпечення 
повноцінного 
збалансованого 
харчування дітям 
дошкільного віку в 
дошкільних 
відділеннях 
навчально-виховних 
комплексах

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість дітей, які 
забезпечуються 
харчуванням

Забезпечення 
харчуванням дітей в 
пришкільних таборах 
з денним 
перебуванням

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість учнів, 
яким буде 
забезпечено 
харчування в 
пришкільних 
таборах

Забезпечення підвозу 
учнів до місця 
навчання в сільській 
місцевості

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість учнів, які 
потребують підвозу 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 64,9 64,9 571

9 100,0 100,0 Кількість заходів 30

10 180,3 180,3 33

11 64,5 64,5 36

12 180,0 180,0 15

Запроваджуват
и  інноваційні  
освітні  
програми у 
середній школі 
та 
розбудовувати 
систему «освіта 
впродовж 
життя»

Підвіз учнів  для 
здачи зовнішнього 
незалежного 
оцінювання та 
державної 
підсумкової атестації

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість учнів, які 
потребують підвозу 

Підвіз учнів на 
спортивні змагання 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Компенсаційні 
виплати на пільговий 
проїзд педагогічним 
працівникам 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
на виконання 
програми 
"Організація 
перевезення 
працівників 
загальноосвітніх 
навчальних закладів у 
сільській місцевості" 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість вчителів, 
яким буде 
забезпечено підвіз

Послуги  по 
підключенню до 
мережі Інтернет

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість закладів, 
які підключені до 
мережі Інтернет

Виплата стипендій 
обдарованим дітям 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість учнів, 
яким виплачується 
стипендія



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 472,3 472,3

14 15,0 15,0 100

15 114,0 114,0

16 100,0 100,0 100

17 36,2 36,2 20

18 53,5 53,5 80

19 105,0 105,0 700

Запроваджуват
и  інноваційні  
освітні  
програми у 
середній школі 
та 
розбудовувати 
систему «освіта 
впродовж 
життя»

Програма «Робота з 
обдарованою 
молоддю», у тому 
числі
- проведення 
міського свята 
«Свято обдарованих 
дітей»
- обласні та 
всеукраїнські 
предметні олімпіади
- проведення 
конкурсів, виставок, 
фестивалів, заходи по 
програмі 
національно-
патріотичного 
виховання, тощо
- конкурс 
обдарованих дітей 
дошкільного віку 
"Веселкова академія"

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Створення умов 
для реалізації та 
розвитку 
природних 
здібностей дитини

Захід для дітей – 
сиріт "Свято 1 
червня- День захисту 
дітей"

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість учнів, 
яким буде 
забезпечено участь 
у заході

Програма « Вчитель » 
. Нагородження 
працівників освіти до 
Дня працівників 
освіти. Нагородження 
протягом року 
вчителів відповідно 
до  результатів 
роботи

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Створення умов 
для впровадження 
нових форм 
навчання та  
отримання більш  
якісних знань

Матеріальна 
допомога на 
придбання шкільної 
та спортивної форми 
дітям - сирітам

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість учнів, 
яким буде 
забезпечено 
матеріальна 
допомога

Виплата допомоги 
дітям-сиротам, яким 
виповнилося 18 років

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість учнів, 
яким буде 
забезпечено 
матеріальна 
допомога

Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних кадрів 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість вчителів, 
яким буде 
забезпечено 
підвищення 
кваліфікації

Медичний огляд 
педагогічних 
працівників

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість 
педагогічних 
працівників, яким 
буде збезпечено 
медичний огляд



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всього 14607,9 12791,5 1816,4

1 421,8 421,8 75

Всього 421,8 421,8
ІТОГО 28680,9 26864,5 1816,4

3.14. Фізичне виховання та спорт
1. 2330,4 2327,2 3,2 1

2. 1050,0 1050,0 130

3. 86,242 86,242 20

Всього 3466,642 3463,442 3,2
 3.15.  Підтримка сім’ї,  дітей та молоді

1 500,0 250,0 250,0 Оздоровлення дітей

Інші завдання: 
Створити 
умови для 
психологічної 
та фізичної 
підтримки 
дітей соціально 
незахищених 
категорій

Забезпечення літнім 
оздоровленням дітей-
сиріт та дітей, 
зоставшихся без 
батьківської опіки, 
дітей з багатодітних 
та малозабезпечених 
сімей 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту

Кількість учнів, 
яким буде 
забезпечено 
оздоровлення

Забезпечити 
розвиток 
фізичної 
культури і 
спорту, 
популяризацію 
здорового 
способу життя 
та підтримку 
провідних 
спортсменів 
області, 
створити 
доступну 
спортивну 
інфраструктуру
, розвинути 
мережу 
спортивних 
шкіл та 
організацій, 
зокрема 
шляхом 
підтримки 
центрів 
фізичного 
здоров’я 
«Спорт для 
всіх»

Утримання Дитячо-
юнацької спортивної 
школи м.Лиман

Протягом 
року

Лиманська 
міська рада, 
управління 
освіти, молоді та 
спорту  

Фінансування 
Дитячо-юнацької 
спортивної школи 
м. Лиман

Проведення 
навчально-
тренувальних зборів, 
змагань та участь у 
спортивно-масових 
заходах спортсменів 
Лиманщини

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту 
Лиманської 
міської ради

Кількість 
навчально-
тренувальних 
зборів, змагань

Виплата стипендій 
кращим спортсменам 
Лиманщини

Липень-
грудень

Управління 
освіти, молоді та 
спорту 
Лиманської 
міської ради

Кількість 
спортсменів, яким 
призначена 
стипендія

Сприяти 
збереженню та 
розвивати 
історико-
культурну та 
духовну 
спадщину, 
створювати 
умови для 
патріотичного 
виховання 
населення

Оздоровлення дітей, 
які потребують 
особливої соціальної 
уваги та підтримки

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту 
Лиманської 
міської ради

Кількість 
путівок, 
наданих 
згідно 
розподілів 
обласного 
департаменту



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 429,6 214,8 214,8 Оздоровлення дітей 104 дитини

3. 45,1 45,1 1

4. 100,0 100,0

5. 100,0 100,0 Кількість заходів 30

Всього 250,0 464,8 459,9
3.16. Охорона здоров’я 

1. 62,8 62,8

2. 3061,0 3061,0

3. 270,0 270,0 1

Сприяти 
збереженню та 
розвивати 
історико-
культурну та 
духовну 
спадщину, 
створювати 
умови для 
патріотичного 
виховання 
населення

Проект  
«Впровадження 
механізму часткового 
відшкодування 
вартості путівки до 
дитячих закладів 
оздоровлення 
Донецької області 
для дітей, що 
виховуються в сім’ях 
з дітьми»

Протягом 
року 

Управління 
освіти, молоді та 
спорту 
Лиманської 
міської ради

Утримання будівлі 
Інноваційного центру 
розвитку для дітей та 
молоді у м. Лиман

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту 
Лиманської 
міської ради

Фінансування 
утримання центру

Здійснити заходи 
щодо організації 
роботи Інноваційного 
центру розвитку для 
дітей та молоді 
(придбання 
обладнання та 
інвентарю)

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту 
Лиманської 
міської ради

Обладнання та 
інвентар

Кількість 
обладнання 
та інвентарю

Проведення міських 
молодіжних заходів, 
заходів до 
календарних дат, 
участь в обласних  
заходах

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді та 
спорту 
Лиманської 
міської ради

1 174,7

Удосконалення 
кадрової 
політики

Підвищення 
кваліфікації лікарів та 
молодших медичних 
спеціалістів

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
центральна 
района лікарня"

Підвищення 
кваліф. лікарів. 
Молодших 
медичних 
спеціалістів

16 ПАЦ          
   30

Впровадження 
електронного 
документообігу в 
закладах охорони 
здоров’я

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ",  КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Прграмне 
забезпечення. 
Інтернет.  
Підключення до 
електронної 
системи охорони 
здоров’я e-Health

14              1    
                        
                        
            

Забезпечити 
придбання житла для 
кадрів амбулаторії 
ЗП-СМ 

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 
Лиманської 
міської ради

Забезпечення 
лікарями 
амбулаторій ЗП-
СМ для надання 
первинної медичної 
допомоги 
населенню району



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. 350,0 350,0 1

5. 35,7 35,7 4

Всього 3779,5 3779,5
1. 165,0 165,0 22497 (осіб)

2. 38,7 38,7

8

Удосконалення 
кадрової 
політики

Забезпечити 
придбання житла для 
лікаря кардіолога

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 
Лиманської 
міської ради

Забезпечення 
лікарями КЛПЗ 
"Лиманська ЦРЛ" 
для надання  
медичної допомоги 
населенню району

Проплата за навчання 
студентів в вищих 
медичних закладах

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 
Лиманської 
міської ради

Проплата за 
навчання студентів

Забезпечення 
хворих на ВІЛ-
інфекцію і 
СНІД  та 
профілактика 
ВІЛ-інфекції

Придбання 
тест/систем, 
реактивів та систем 
відбору крові задля 
добровільного 
консультування і 
тестування на ВІЛ-
інфекцію населення і 
вагітних

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ", КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Довести 
скрінінгове 
дослідження 
населення на ВІЛ-
інфекцію 

Забезпечити 
молочними сумішами 
дітей, народжених від 
ВІЛ-інфікованих 
матерів

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Забезпечення 
молочними 
сумішами 
новонороджених 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. 32,8 32,8

4. 145,5 145,5

Всього 382,0 382,0
1. 23,3 23,3 254

2. 21,6 21,6 30

3. 238,0 238,0 5170 (осіб)

Всього 282,9 282,9
1. Препаратами інсуліну 995,5 995,5

Всього 995,5 995,5

Забезпечення 
хворих на ВІЛ-
інфекцію і 
СНІД  та 
профілактика 
ВІЛ-інфекції

Забезпечення 
медичних 
працівників засобами 
індивідуального 
захисту, їх 
обов'язкове 
страхування

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Гумові рук-чки 
Маски        
Застраховано мед. 
працівника

2000            
2000            
241

Придбання 
лікарських засобів 
задля лікування та 
обстеження 
опортуністичних 
захворювань у ВІЛ-
інфікованих та 
хворих на СНІД, та 
моніторингу АРТ

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Забезпечити 
лікарськими 
засобами ВІЛ-
інфікованих. 
Профілактика.  
Лікування. 
Виявлення 
опортунистичних 
інфекцій. 
Виявлення 
ефективності 
АРТтерапії.Виявле
ння захворювання 
на ВІЛ у вагітних

203(на Д 
обліку)            
                        
                        
    
162(профілак
тика)               
                        
                     
80(лік-ння)     
                        
               

Забезпечення 
хворих на 
туберкульоз та 
профілактика 
захворювання

Виявлення хворих на 
туберкульоз,  шляхом 
проведення 
безоплатного 
рентгенологічного та 
бактеріоскопічного 
обстеження

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ"

На Д-обліку      
Придбання 
витратних 
материалів для 
проведення 
безоплатного 
рентгенологічного 
та 
бактеріоскопічного 
обстеження

Забезпечення 
продовольчими 
пакетами на 
амбулаторному 
лікуванні

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Загальна кількість 
хворих, які 
забезпечені 
продовольчими 
пакетами

Своєчасне 
проведення 
туберкулінодіагности
ки у дітей 4 - 14 років

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Підлягає 
туберкулінодіагнос
тиці 

Забезпечення 
дорослих, 
хворих на 
цукровий та 
нецукровий 
діабет

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ"

На Д-обліку 
Забезпечено 
інсуліном 

243                  
                        
                        
                        
                  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 900,9 900,9

Всього 900,9 900,9
1. 212,0 212,0

Всього 212,0 212,0
1. 23,9 23,9 900

Всього 23,9 23,9
1. Закупівля вакцин 26,0 26,0 200

2. 109,2 109,2

Всього 135,2 135,2

1. 4,2 4,2

Всього 4,2 4,2
1. Медикаментами 550,0 550,0 14000

2. 273,5 273,5 Кількість осіб 258

Забезпечення 
дітей та 
вагітних, 
хворих на 
цукровий та 
нецукровий 
діабет

Глюкометрами, в 
тому числі тест-
смужками  

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Глюкометри для 
дітей для 
цілодобового 
моніторингу 
глюкози  Freestyle 
Libre, тест смужки 
до них

13                    
                        
                        
                        
               312

Забезпечити 
лікарськими 
засобами 
хворих на 
серцево-
судинні 
захворювання, 
цукровий 
діабет 2-го 
типу та 
бронхіальну 
астму 

Повне або часткове 
відшкодування 
вартості лікарських 
засобів під час 
амбулаторного 
лікування осіб, які 
страждають на 
серцево-судинні 
захворювання, 
цукровий діабет 2-го 
типу та бронхіальну 
астму

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 
Лиманської 
міської ради

Повне або часткове 
відшкодування 
вартості лікарських 
засобів під час 
амбулаторного 
лікування осіб, які 
страждають на 
серцево-судинні 
захворювання, 
цукровий діабет 2-
го типу та 
бронхіальну астму

Забезпечення 
хворих на 
вірусний 
гепатит С

Оплата послуг 
обстеження на 
гепатит С, В

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Зниження темпу 
розповсюдження 
захворювання, 
своєчасне 
виявлення

Забезпечення 
населення 
області 
медичними 
імунобіологічн
ими 
препаратами 
проти 
вакцинокерова
них інфекцій, 
зокрема сказу, 
правцю, 
ботулізму, 
туляремії тощо

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Придбання вакцин 
проти грипу

Закупівля 
анатоксинів та 
сироваток

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
центральна 
районна лікарня"

Закупівля АС. 
Рабіпур.            
Сироватки 
Анатоксін 
правцевий

80 упаковок    
                     
150 ампул

Забезпечення 
онкологічних 
хворих

Лікарськими 
засобами 

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
центральна 
районна лікарня"

Надання медичної 
допомоги 
онкохворим в 
стаціонарах

Забезпечення 
пільгової 
категорії 
населення

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Безоплатний та 
пільговий відпуск 
медикаментів

Зубним 
протезуванням

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. 22,5 22,5 5

4. 293,3 293,3

5. 200,0 200,0 80

Всього 1339,3 1339,3
1. 150,0 150,0 22

Всього 150,0 150,0
1. 100,0 100,0 7

Всього 100,0 100,0
1. 439,9 439,9

Всього 439,9 439,9
1. Дорослих 90,0 90,0 2 дорослих

Всього 90,0 90,0

1. 340,0 340,0 Кількість жінок 400

Забезпечення 
пільгової 
категорії 
населення

Слуховими 
апаратами

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Загальна кількість 
пільговиків, які 
забезпечені 
слуховими 
апаратами

Засобами технічної 
реабілітації

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Придбання 
памперсів  для 
дорослих і дітейта, 
калоприємників, 
катетер Фолея

23                    
           15

Медикаменти для 
надання паліативної 
допомоги 

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Безоплатний та 
пільговий відпуск 
медикаментів

Забезпечення 
дорослих 
хворих на 
орфанні 
захворювання

Лікарськими 
засобами  для 
дорослих

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Хворі 
забезпечуються 
медикаментами за 
рахунок пільгових 
рецептів

Забезпечення 
дітей, хворих 
на орфанні 
захворювання

Лікарськими 
засобами  для дітей

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Хворі 
забезпечуються 
медикаментами за 
рахунок пільгових 
рецептів

Забезпечення 
ветеранів ВОВ

Надання якісної 
стаціонарної 
допомоги 

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Вартість 1 л.д. по 
харчуванню, по 
лікуванню, грн.

55,00          
65,00

Забезпечення 
хворих на 
гемофілію 
факторами 
згортання крові 
для надання 
екстреної 
медичної 
допомоги

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
центральна 
районна лікарня"

Для придбання 
Рефакто AF 

Забезпечення 
жінок 
фертільного 
віку та вагітних 

Сучасними методами 
пренатальної 
діагностики 
вродженої та 
спадкової патології 
вагітних групи 
ризику 100% -вим 
охопленням 

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. 40,0 40,0

3. 900,0 900,0 1

4. 

5. 100,0 100,0

6. 30,0 30,0

7. 392,0 392,0 400

8. 56,0 56,0

Всього 1858,0 1858,0

Забезпечення 
жінок 
фертільного 
віку та вагітних 

Контрацептивами 
(оральні, бар'єрні, 
ВМК та інші) жінок, 
якім вагітність та 
пологи загрожують 
життю

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Придбання 
контрацептивів 
(Фємоден - 
таблетки, 
внутрішньоматкові 
спіралі) для 
попередження 
небажаної 
вагітності у жінок 
із групи ризику

1200 табл.       
                        
                        
                      
100 спір.         
                        
                        
      

Акушерські 
стаціонари сучасним 
діагностичним 
обладнанням, 
зокрема апарати 
(УЗД,  КТГ та ШВЛ 
для дорослих), 
кольпоскопи та 
обладнання для 
проведення рідинної 
цитології тощо

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Закупівля УЗД 
апарату для 
обстеження 
вагітних жінок з 
гінекологічною 
патологією

Придбання 
дихальних апаратів 
для 
новонародженних, в 
т.ч. і для 

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Придбання апарату 
СРАР для 
попередження 
малюкової 
смертності

Медикаментами для 
надання невідкладної 
допомоги (при 
тяжких гестозах, 
септичних 
ускладненнях та 
анеміях, тощо) 

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Закупівля 
препаратів при 
кровотечах: 
контривен №10, 
стабізол, 
антибіотики, для 
попередження 
материнської 
смертності

Медикаменти при 
акушерських 
кровотечах

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Закупівля 
препарату 
Рефонтан

Безоплатне 
проведення 
добровільного 
медичного 
обстеження осіб на 
TORCH - інфекцію.

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Своєчасне 
виявлення TORCH 
- інфекцію. 
Кількість осіб

Тести для визначення 
околоплідних вод.

Протягом 
року

КЛПЗ 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Придбання тестів 
для визначення 
околоплідних вод. 
Придбання 
вакуумекстракторів 
  На обстеження 30 
жінок

30                    
              20



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 196,1 196,1 1

Всього 196,1 196,1
1. 38,7 38,7 30

Всього 38,7 38,7
1. Медикаменти 300,0 300,0

Всього 300,0 300,0
Разом 11228,1 11228,1

3.17. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
1. 2,0 2,0

1.

1. 4084,0 4084,0

Забезпечення 
дітей, хворих 
на 
фенілкетонурію

Продуктами 
лікувального 
харчування

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Профілактика 
ускладнень  
захворювання, які 
можуть викликати 
глибоку 
інвалідність смерть

Забезпечення 
дітей перших 
двох років 
життя з 
малозабезпечен
их сімей 

Пільговим 
харчуванням

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Поліпшення 
здоров'я  дітей з 
малозабезпечених 
сімей. 
Забезпечення 
молочними 
кухнями

Забезпечення 
хворих у до- та 
після 
операційний 
період з 
трансплантації

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

Сприяння 
розвитку 
наставництва 
для дітей-сиріт 
та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
виховуються в 
державних 
дитячих 
закладах

Забезпечення 
контролю за 
наданням 
наставницьких 
послуг вихованцям 
відділення школи-
інтернат СОЦСР 
"Смарагдове місто"

Протягом 
року

Лиманський 
міський центр 
соціальних 
служб для сім'ї, 
дітей та молоді, 
Служба у 
справах дітей 
міської ради 

Забезпечення 
контролю щодо 
надання 
наставницьких 
послуг  дітям-
сиротам та дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування

Оплата 
транспортних 
послуг 

Забезпечення 
права, дітей-
сиріт і дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та 
осіб з їх числа, 
на житло

Придбання житла  
для осіб з числа 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування,на умовах 
співфінансування

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 
Лиманської 
міської ради 

3 000,0 1 500,0 1 500,0 Надання житла 
особам з числа 
дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування

Забезпечення 
житлом не 
менше 10 
осіб

Забезпечення 
права дітей на 
виховання в 
сім'ї

Забезпечення 
належних умов 
утримання,  
реабілітації та 
реінтеграції в сім'ю 
дітей в центрі 
соціально-
психологічної 
реабілітації дітей

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 
Лиманської 
міської ради, 
Служба у 
справах дітей 
міської ради

Надання якісної 
соціальної, 
правової, медичної 
допомоги дітям, які 
опинилися в 
складних життєвих 
обставинах, та їх 
батькам

Забеспечення 
реабілітації, 
реінтеграції  
100 дітей, які 
опинилися в 
складних 
життевих 
обставинах



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. 2345,1 2345,1

3. 6,0 6,0

4. Постійно 4,0 4,0

Всього 9441,1 2345,1 5584,0 1512,0
3.18. Культура і туризм

1. 1074,0 1074,0 74

1. 90,0 90,0 Кількість видань 130

Забезпечення 
права дітей на 
виховання в 
сім'ї

Широке 
запровадження 
влаштування дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, в сім`ї 
громадян: на 
усиновлення, під 
опіку, в прийомні 
сім`ї та дитячі 
будинки сімейного 
типу. Забезпечення 
функціонування 
мережі дитячих 
будинків сімейного 
типу та прийомних 
сімей

І-ІІІ 
квартали

Виконавчий 
комітет 
Лиманської 
міської ради, 
Служба у 
справах дітей 
міської ради

Реалізація  прав 
дитини  на 
виховання  в сім’ї 

Збільшення 
влаштування 
дітей-сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 
до 
прийомних 
сімей 
дитячих, 
будинків 
сімейного 
типу не 
нижче 
обласного 
показника 

Забезпечення ведення 
обліку дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування ЄІАС 
"Діти"

Протягом 
року

Служба у 
справах дітей 
міської ради

Забезпечення 
безперебійної 
роботи ЄІАС 
"Діти"

Придбання 
антивівірусно
ї програми, 
модему 
нового 
покоління

Проведення 
профілактичних  
рейдів, зменшення  
бездоглядності і 
безпритульності

Служба у 
справах дітей 
міської ради

Проведення не 
менше 24 
профілактичних 
рейдів протягом 
року 

Оплата 
транспортних 
послуг

Створювати 
позитивну 
репутацію 
активно-
патріотичного 
громадянина 
через 
проведення 
культурних 
заходів, 
орієнтованих 
на патріотичне 
виховання

Організація та 
проведення 
культурно-масових 
заходів (фестивалі, 
концерти, свята, 
ювілеї, вечори, 
виставки тощо) 

Протягом 
року

Відділ культури 
і туризму 
Лиманської 
міської ради

Кількість 
культурно-масових 
заходів

Укріплення 
основних 
фондів та 
покращення 
якості надання 
послуг

Передплата 
періодичних видань

Протягом 
року

Відділ культури 
і туризму 
Лиманської 
міської ради



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. 20,0 20,0 2500

Всього 1184,0 1164,0 20,0
3.19. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб

1 УСЗН 420,5 420,5 Кількість осіб 255

2 105,2 105,2 4

3 24,3 24,3 4

Укріплення 
основних 
фондів та 
покращення 
якості надання 
послуг

Розвиток бібліотечної 
справи: поповнення, 
збереження фондів, 
інформитизація 
бібліотек, тощо

Протягом 
року

Відділ культури 
і туризму 
Лиманської 
міської ради

Збільшення 
кількості 
бібліотечного 
фонду, одиниць

Створення 
системи 
психологічної, 
соціальної та 
фізичної 
реабілітації для 
населення, яке 
постраждало 
внаслідок 
проведення 
конфлікту. 
Підтримувати 
воїнів АТО та 
їх сім'ї

Одноразова виплата 
постраждалим 
учасникам  АТО  та 
ООС і  членам сімей 
загиблих учасників 
АТО та ООС

Протягом 
року

Щомісячна виплата в 
розмірі одного 
прожиткового 
мінімуму  сім'ям 
загиблих (померлих) 
та зниклих безвісті 
учасників АТО  та 
ООС 

Кількість сімей 
загиблих 
(померлих) 
учасників АТО

Відшкодування 50 % 
сплати за ЖКП та 
придбання твердого 
палива родинам 
загиблих учасників 
АТО та ООС

Кількість сімей 
загиблих 
(померлих) 
учасників АТО



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 УСЗН 17,6 17,6 Кількість осіб 2

5  УСЗН 72,0 72,0 Кількість осіб 12

6 УСЗН 43,7 43,7 Кількість осіб 5

7 100,0 100,0 Кількість осіб 15

8 УСЗН 5,0 5,0 Кількість осіб 5

9 УСЗН 80,0 80,0 Кількість осіб 10

Всього: 868,3 138,3 80,0 650,0
Ціль 4. Робудова безпечного суспільства 

3.20. Охорона навколишнього природного середовища
1 49,0 49,0 1

Створення 
системи 
психологічної, 
соціальної та 
фізичної 
реабілітації для 
населення, яке 
постраждало 
внаслідок 
проведення 
конфлікту. 
Підтримувати 
воїнів АТО та 
їх сім'ї

Забезпечення 
учасників АТО та 
ООС  санаторно-
курортним 
лікуванням

Протягом 
року

Професійна адаптація 
 учасників АТО та 
ООС

Протягом 
року

Психологічна 
реабілітація 
учасників АТО та 
ООС

Протягом 
року

Фінансова підтримка 
міським  організаціям 
ветеранів АТО та 
ООС

Протягом 
року

На конкурсній 
основі

Виплати грошової 
компенсації вартості 
проїзду учасників 
Революції Гідності та 
учасників АТО та 
ООС до 
реабілітаційних 
установ для 
проходження 
психологічної 
реабілітації та назад

Протягом 
року

Надання одноразової 
матеріальної 
допомоги особам з 
інвалідністю 
внаслідок війни з 
числа учасників АТО 
та ООС та членам 
сімей загиблих 
учасників  АТО та 
ООС

Протягом 
року

Усувати 
екологічні 
загрози, в тому 
числі які 
виникли 
внаслідок 
проведення 
АТО

Розроблення проектів 
створення, зміни меж 
територій і об'єктів 
природно-
заповідного фонду

Протягом 
року

 Виконавчий 
комітет 
Лиманської 
міської ради

Розроблено 
проектів, кількість



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 49,0 49,0 0,7

3 153,2 153,2

4 5,0 5,0 0,3

5 25,0 25,0

Усувати 
екологічні 
загрози, в тому 
числі які 
виникли 
внаслідок 
проведення 
АТО 

Заходи з озеленення 
міст і сіл, а саме 
інвентарізація 
об'єктів зеленого 
господарства

Протягом 
року

КП "Лиманський 
"Зеленбуд"

Проведено 
інвентарізацію 
зелених насаджень 
по вул. Пушкіна м. 
Лиман, на площі, га

Впровадження 
комплексу 
заходів для 
вирішення 
проблем 
поводження з 
твердими 
побутовими 
відходами

Придбання 
обладнання для збору 
побутових відходів, а 
саме придбання 
контейнерів.

Протягом 
року

КП "Лиманський 
"Зеленбуд"

Забезпечення 
екологічно 
безпечного 
збирання ТПВ

18 од. 
контейнерів, 
об'ємом 1,1 
м3

Усувати 
екологічні 
загрози, в тому 
числі які 
виникли 
внаслідок 
проведення 
АТО

Забезпечення 
екологічно 
безпечного збирання, 
перевезення, 
зберігання, 
оброблення, 
утилізації, видалення, 
знешкодження і 
захоронення відходів 
та небезпечних 
хімічних речовин.

Протягом 
року

 Виконавчий 
комітет 
Лиманської 
міської ради

Передано на 
утилізацію 
небезпечних 
відходів, кг

Підтримувати 
освітні та 
інформаційні 
заходи з 
підвищення 
обізнаності 
населення, 
інформування 
щодо 
екологічних 
ризиків, 
забезпечення 
проведення 
роз’ясню- 
вальної роботи 
з керівництвом 
та 
адміністрацією 
небез- печних 
підприємств із 
залученням 
можливостей 
ОДА, ЗМІ

Проведення  науково-
технічних  
конференцій  і  
семінарів, організація 
виставок,  фестивалів 
та інших заходів 
щодо пропаганди 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, видання 
поліграфічної 
продукції з 
екологічної тематики, 
 створення бібліотек,  
відеотек, фонотек 
тощо

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 
Лиманської 
міської ради

Організовано 
виставку на 
екологічному 
форумі, кількість 
виставок 

Видано 
поліграфічної 
продукції, од.

1

1200



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 10,0 10,0 2

Всього 291,2 242,2 49
3.21. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

1 постійно 158,0 58,0 100,0 5260

2 72,7 2,0 70,7 2420

3 22,0 2,0 20,0 730

4 26,0 1,0 25,0 860

 Усувати 
екологічні 
загрози, в тому 
числі які 
виникли 
внаслідок 
проведення 
АТО

Функціонування 
державної системи 
моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища.

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 
Лиманської 
міської ради

Проведено 
досліджень, 
кількість

Підвищувати 
рівень 
готовності 
відділів 
обласних і 
місцевих 
органів влади у 
сфері 
реагування на 
надзвичайні 
ситуації та 
розвивати їхню 
інфраструктуру 
з реагування на 
надзвичайні 
ситуації

Проведення 
збільшення закладки 
матеріально-
технічних засобів в 
місцевий резерв для 
попередження 
ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій і 
життєзабезпечення 
постраждалого 
населення

Виконавчий 
комітет міської 
ради , 
підприємства 
всіх форм 
власності

   Придбання паливо-
мастильних 
матеріалів, літрів

Організація 
проведення заходів 
щодо ліквідації 
лісових пожеж у 
пожежо небезпечний 
період 

Квітень 
жовтень

Виконавчий 
комітет міської 
ради , ДП 
«Лиманський 
лісгосп», ННП 
«Святі гори»

   Придбання паливо-
мастильних 
матеріалів, літрів

Організація 
проведення заходів 
щодо ліквідації 
підтоплень на 
території об'єднаної 
територіальної 
громади в весняний 
період

В період 
пропуску 
паводку й 
льодоходу

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

   Придбання паливо-
мастильних 
матеріалів, літрів

Організація 
проведення заходів 
щодо ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій на  
об'єктових житлово-
комунального 
господарства

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ, 
відділ ЖКГ

   Придбання паливо-
мастильних 
матеріалів, літрів



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 16,5 1,0 15,5 550

6 16,5 1,0 15,5 80

7 247,0 30,0 217,0 1

8 28,0 3,0 25,0 2

9 5,0 5,0 20

10 15,7 15,7 Кількість, осіб 2

Підвищувати 
рівень 
готовності 
відділів 
обласних і 
місцевих 
органів влади у 
сфері 
реагування на 
надзвичайні 
ситуації та 
розвивати їхню 
інфраструктуру 
з реагування на 
надзвичайні 
ситуації

Проведення 
евакуаційних заходів 
в період загрози 
виникнення 
надзвичайних 
ситуацій 
техногенного та 
природного 
характеру на 
території об'єднаної 
територіальної 
громади

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ 

   Придбання паливо-
мастильних 
матеріалів, літрів

Організація та 
забезпечення 
харчування учасників 
ліквідації наслідків 
НС та 
еваконаселення

В разі 
виникненн
я НС

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ 
економічного 
розвитку і 
торгівлі

   Харчування 
учасників ліквідації 
наслідків НС та 
еваконаселення, 
осіб/добу

Підтримка 
безперебійного 
функціонування та 
експлуатаційне 
-технічне 
обслуговування 
засобів системи 
оповіщення 
населення про 
загрозу виникнення  
надзвичайних 
ситуацій місцевого 
рівня

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

   Укладання 
договору з ПАТ 
«Укртелеком»

Технічне  
переобладнання 
засобів оповіщення 
населення про 
загрозу виникнення 
надзвичайних 
ситуацій

Січень-
лютий

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

   Придбання 
транслюючих 
блоків, одиниць

Придбання 
оргтехніки, 
топографічних карт, 
меблів для пункту 
управління ЦЗ

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

    Придбання 
стільців, одиниць

Розвиток та 
удосконалення 
системи підготовки 
фахівців керівного 
складу з питань 
цивільного захисту і 
населення до дій в 
умовах надзвичайної 
ситуації

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 18,0 18,0 18

12 42,0 2,0 40,0 10

13 20,0 1,5 18,5 5

14 57,0 2,0 55,0 10

Підвищувати 
рівень 
готовності 
відділів 
обласних і 
місцевих 
органів влади у 
сфері 
реагування на 
надзвичайні 
ситуації та 
розвивати їхню 
інфраструктуру 
з реагування на 
надзвичайні 
ситуації

Забезпечення 
проведення 
паспортизації 
потенційно 
небезпечних об'єктів: 
- складання паспортів 
ПНО державними та 
комунальними 
підприємствами; - 
надсилання паспортів 
ПНО до НДІ 
макрографії МНС 
України

Протягом 
року

Відділ з питань 
ЦЗ виконавчого 
комітету міської 
ради, керівники 
підприємств

    Виготовлення 
паспортів ПНО, шт.

Виконання 
комплексних заходів 
щодо забезпечення 
готовності органів 
управління і сил до 
дій в екстремальних 
умов осінньо-
зимового періоду на 
території об'єднаної 
територіальної 
громади

Осінньо- 
зимовий 
період

Виконавчий 
комітет, відділ з 
питань ЦЗ, 
відділ ЖКГ 
міської ради

   Поточний ремонт 
техніки, одиниць

Виконання 
комплексних заходів 
щодо матеріального 
забезпечення 
безаварійного 
пропуску паводка й 
льодоходу у весняний 
період, ліквідації 
підтоплень на 
території об'єднаної 
територіальної 
громади

В період 
пропуску 
паводка й 
льодоходу, 
при 
підтопленн
ях

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

  Розчистка місць 
підтоплень від 
завалів, кількість 
ділянок

Виконання 
комплексних заходів 
щодо захисту лісів , 
сільськогосподарськи
х угідь на території 
об'єднаної 
територіальної 
громади у весняно-
літній 
пожежонебезпечний 
період

Весняно-
літній 
пожежонеб
езпечний  
період

Виконавець 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

   Обробка лісових 
насаджень, га



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 Постійно 47,5 1,5 46,0 30

16 3,0  - 3,0        -        - 150

17 3,0  -  - 3,0  -  - 1

Підвищувати 
рівень 
готовності 
відділів 
обласних і 
місцевих 
органів влади у 
сфері 
реагування на 
надзвичайні 
ситуації та 
розвивати їхню 
інфраструктуру 
з реагування на 
надзвичайні 
ситуації

Виконання 
комплексних заходів 
щодо захисту об'єктів 
господарської 
діяльності, що 
забезпечують 
нормальне 
функціювання систем 
життєдіяльності 
населення

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділи з 
питань ЦЗ, ЖКГ, 
ОГД

   Придбання 
вогнегасників та 
протипожежних 
сумішей для 
захисту від пожеж, 
одиниць

Підвищення 
обізнаності населення 
про поведінку при 
загрозі або під час 
виникнення 
надзвичайних 
ситуацій(випуск 
пам'яток, листівок 
для населення, 
проведення змагань, 
навчань з підготовки 
молоді, 
непрацюючого 
населення до дій у 
надзвичайних 
ситуаціях та інше)

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради,відділ  з 
питань ЦЗ

                 
-

Виготовлення листівок, 
пам'яток, штук

Забезпечення 
консультаційних 
пунктів з питань 
цивільного захисту 
інформаційно-
довідковим 
матеріалом, 
оформлення 
відповідних стендів

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

Виготовлення 
стендів, одиниць



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18 90,0 12,0 78,0 40

19 19,0 3,0 16,0 10

20 17,0 1,0 16,0 5

Забезпечувати 
засобами 
захисту органів 
дихання 
непрацюючого 
населення, яке 
проживає в 
містах, 
віднесених до 
груп з 
цивільної 
оборони, в зоні 
можливого 
хімічного 
забруднення (в 
умовах АТО) та 
в прогнозованій 
зоні хімічного 
забруднення (в 
умовах 
мирного стану)

Накопичення засобів 
індивідуального 
захисту органів 
дихання для 
забезпечення 
непрацюючого 
населення

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради 

   Придбання засобів 
індивідуального 
захисту органів 
дихання, одиниць

Приводити 
наявні захисні 
споруди 
цивільного 
захисту у 
готовність до 
використання 
за 
призначенням

Проведення технічної 
інвентаризації 
захисних споруд 
цивільного захисту 
(цивільної оборони), 
в тому числі тих, що 
належать до 
комунальної 
власності міської 
ради

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ 

   Виготовлення 
технічних 
паспортів об’єктів, 
одиниць

Підвищувати 
обізнаність 
населення 
щодо 
поводження з 
вибухонебезпеч
ними 
предметами

Організація 
проведення заходів 
на випадок  
виявлення та 
знищення 
вибухонебезпечних 
предметів часів 
Другої світової війни 
та АТО

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

   Кількість заходів, 
одиниць



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
21 Постійно 74,0 6,0 68,0 2460

Інші 22 12,5 2,0 10,5 2

23 Постійно 61,0 25,0 36,0 30

Всього 1071,4 165,0 906,4
3.22. Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 

Сприяти   
забезпеченню   
пожежно-   та   
аварійно-
рятувальних  
підрозділів  
необхідною 
спецтехнікою
та 
обладнанням, 
своєчасному їх 
переоснащенн
ю, 
забезпеченню  
нормативної  
кількості 
пожежно-
рятувальних
підрозділів у 
населених 
пунктах області

Забезпечення 
оперативного 
реагування на НС 
місцевого рівня, 
готовності 
повноцінного 
функціонування 
підрозділу КЗ 
«Лиманський центр 
безпеки громадян»

КЗ «Лиманський 
центр безпеки 
громадян»

   Придбання паливо-
мастильних 
матеріалів, літрів

Фінансування заходів 
щодо формування 
страхового фонду 
документації об'єктів 
місцевих органів 
управління (будівлі, 
споруди, інженерні 
мережі міської ради)

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

   Створення 
страхової  
документації, 
одиниць

Забезпечення 
фінансування 
аварійно 
-рятувальних служб  
на водних об'єктах за 
обстеження пляжів 
комунальної 
власності та постійне 
аварійно - рятувальне 
обслуговування 
водних об'єктів  на 
територій об'єднаної 
територіальної 
громади

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ 

   Кількість послуг 
аварійно 
-рятувальних 
служб  на водних 
об'єктах, одиниць

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 6,5 6,5 Кількість осіб 4000

2 11,0 11,0 50000

Розвивати 
інформаційно-
комунікаційну 
інфраструктуру

Сприяння  
функціонуванню 
інтернет-центрів на 
базі Центральної 
бібліотечної системи 

Протягом 
року

Відділ 
організаційної 
роботи та 
внутрішньої 
політики 
виконавчого 
комітету міської 
ради, відділ 
культури та 
туризму міської 
ради

Модернізація та 
підтримка офіційного 
сайту міської ради з 
метою приведення 
його у відповідність 
із сучасними 
стандартами 
інформаційного 
маркетингу

Протягом 
року

Відділ 
організаційної 
роботи та 
внутрішньої 
політики, 
відділ 
інформаційних 
технологій
виконавчого 
комітету міської 
ради

Кількість 
відвідувань сайту



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

2 Кількість заходів 8

3 150

4 55

1 8

Сприяти 
конкуренції та 
високим 
професійним 
стандартам у 
медіа. 
Проводити 
заходи по 
підвищенню 
кваліфікації  
журналістів 
ЗМІ

Залучення місцевих 
ЗМІ до участі у 
міжнародних, 
регіональних, 
обласних , місцевих 
конкурсах 
журналістських робіт

Протягом 
року

Відділ 
організаційної 
роботи та 
внутрішньої 
політики, 
Виконавчого 
комітету міської 
ради

Не потребує 
фінансування

Систематичне 
проведення 
семінарів-нарад, 
консультацій у 
форматі засідання за 
«круглим столом» з 
керівниками засобів 
масової інформації, 
представниками 
громадських 
організацій, спілок, 
діяльність яких 
пов’язана з ЗМІ,  
комунікацією з 
органами місцевого 
самоврядування

Протягом 
року

Відділ 
організаційної 
роботи та 
внутрішньої 
політики, 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не потребує 
фінансування

Стимулювання серед 
місцевих ЗМІ попиту 
на позитивні новини 
про різні аспекти 
життя Лиманської 
ОТГ  шляхом 
проведенню 
інформаційно-
рекламних кампаній 
у ЗМІ і постійної 
роботи в соціальних 
мережах та на 
інтернет-форумах

Протягом 
року

Відділ 
організаційної 
роботи та 
внутрішньої 
політики, 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не потребує 
фінансування

Кількість 
інформаційно-
рекламних 
компаній

Інформування 
місцевих ЗМІ щодо 
проведення форумів, 
тренінгів, навчальних 
семінарів, а також 
зустрічей з обміну 
досвідом

Протягом 
року

Відділ 
організаційної 
роботи та 
внутрішньої 
політики, 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не потребує 
фінансування

Кількість 
інформацій

Забезпечувати 
обізнаність 
населення 
щодо переваг 
євроінтеграції

Розробка макетів 
постерів та 
інформаційних 
плакатів

Протягом 
року

Відділ 
організаційної 
роботи та 
внутрішньої 
політики, 
відділ 
інформаційних 
технологій
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не потребує 
фінансування

Кількість 
розроблених 
макетів



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Кількість заходів 41

Забезпечувати 
обізнаність 
населення 
щодо переваг 
євроінтеграції

Проведення круглих 
столів, конференцій, 
лекцій, відкритих 
уроків, тощо на тему 
“Україна-
Європейський союз”

Протягом 
року

Відділ 
організаційної 
роботи та 
внутрішньої 
політики, 
виконавчого 
комітету міської 
ради, управління 
освіти, молодів 
та спорту, відділ 
культури і 
туризму міської 
ради

Не потребує 
фінансування



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 30,0 30,0 50,00%

1 60

Впроваджувати 
аналітичний 
контент

Впровадження та 
забезпечення 
функціонування 
програмного 
забезпечення BIS-
SOFT "Електронний 
бюджет участі", «АІС 
енергосервіс», 
“Контакт сервіс” 
«Електронні петиції», 
«Інвестиційний 
портал», «Поіменне 
голосування»

Протягом 
року

Відділ 
організаційної 
роботи та 
внутрішньої 
політики, 
відділ 
інформаційних 
технологій
виконавчого 
комітету міської 
ради

Очікуване 
збільшення 
відвідувань 
офіційного сайту 
міської ради (%)

Проводити 
широкі PR 
кампанії 
заходів, 
пов’язаних з 
вирішенням 
соціально 
важливих   
питань

Анонсування заходів 
та подій в місцевих 
друкованих 
періодичних 
виданнях, на 
офіційному веб-сайті 
міської ради та її 
офіційній сторінці у 
“Facebook”

Протягом 
року

Відділ 
організаційної 
роботи та 
внутрішньої 
політики, 
відділ 
інформаційних 
технологій
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не потребує 
фінансування

Кількість 
Анонсів:
“Facebook”
Сайт



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 150

Всього: 47,5 47,5
3.23. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 

1

Проводити 
широкі PR 
кампанії 
заходів, 
пов’язаних з 
вирішенням 
соціально 
важливих   
питань

Широке висвітлення 
заходів та подій в 
місцевих друкованих 
періодичних 
виданнях, на 
офіційному веб-сайті 
міської ради та її 
офіційній сторінці у 
“Facebook”

Протягом 
року

Відділ 
організаційної 
роботи та 
внутрішньої 
політики, 
відділ 
інформаційних 
технологій
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не потребує 
фінансування

Кількість  
публікацій:
“Facebook”
Сайт

Створення 
позитивного 
для інвесторів 
іміджу ОТГ,  
посилення 
міжрегіональни
х і 
міжнародних 
зв’язків та 
залучення 
інвестиційних 
ресурсів

Участь у 
міжнародних 
економічних 
форумах,  
регіональних 
семінарах, зустрічах, 
конференціях, 
засіданнях та інших 
інформаційних 
заходах

Протягом 
року

Структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не потребує 
фінансування

Встановлення та 
поглиблення 
економічних, 
інвестиційних, 
соціальних, 
освітніх, 
екологічних, 
культурних, 
туристичних та 
інших відносин з 
регіонами та 
іноземними 
країнами



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

3

Висвітлення 
інформації про 
міжрегіональне та 
міжнародне 
співробітництво у 
засобах масової 
інформації 

Протягом 
року

Структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не потребує 
фінансування

Посилення 
інвестиційної 
привабливості ОТГ

Участь в урочистих 
заходах з нагоди 
святкування Дня 
Європи.

Протягом 
року

Структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не потребує 
фінансування

Співробітництво 
між громадами, 
сприяє єдності при 
збереженні 
розмаїття, 
можливість для 
мешканців 
Донеччини 
долучитися до 
європейських 
цінностей


	заходи

