
30. Впровадження заходів територіального планування 

 

Головна мета - приведення містобудівної документації у відповідність до Закону 

України “Про регулювання містобудівної діяльності”. 

Для розробки Схеми планування території об’єднаної територіальної громади 

вживаються необхідні заходи зі створення топографічної основи території району.                   

З цією метою протягом 9 місяців 2017 року Дирекцією представництва ПРООН в 

Україні укладено договір з Державним підприємством “СХІДГЕОІНФОРМ” для 

проведення комплексу топографо - геодезичних робіт по створенню цифрової 

топографічної основи масштабу 1:10000 території Лиманської громади Донецької 

області. Кількість місяців для виконання робіт - 6. Роботи завершено у грудні 2017 року. 

ТОВ “АРКОН” розроблено ескізний проект документації “Реконструкція 

дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центру культури та дозвілля                 

ім. Горького, частин тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу 

Незалежності в місті Лиман: проектно-вишукувальні роботи”. 

Ресурсне забезпечення. 

На фінансування заходів щодо територіального планування у 2017 році 

направлено 239,9 тис. грн. за рахунок бюджету громади. В звітному періоді на розробку 

детального плану території по вулиці Незалежності у місті Лиман Донецької області 

направлено 42,0 тис. грн. та реконструкцію дитячого майданчика, прилеглої території 

до будівлі Центру культури та дозвілля ім. Горького, частин тротуарів та дороги по 

вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман: проектно-вишукувальні 

роботи - 197,9 тис. грн.  

 



Заходи 

щодо територіального планування Лиманської ОТГ за 2017 рік 
 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн. 

Очікуваний 

результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 
держав-

ного 

бюджету 

місцевих бюджетів 
підпри-

ємств 

інших 

джерел 
обласного 

бюджету 

 

Бюджету 

ОТГ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проектування Схеми планування 

території району (в межах 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади) 

Протягом 

року 
Відділ 

містобуду-

вання та 

архітектури 

338,0 
- 

- - 338,0 
- 

- - Оголошення про 

проведення відкритих 

торгів планується 

розмістити у січні 2018 

року 

Роботи по виготовленню із 

застосуванням геоінформаційних 

технологій у цифровій формі 

актуалізованої картографічної 

основи території м. Лиман в 

масштабі 1:2000                                                              

Протягом 

року 
Відділ 

містобуду-

вання та 

архітектури 

450,0 

- 

- - 450,0 

- 

- - Оголошення про 

проведення відкритих 

торгів планується 

розмістити у лютому 

2018 року 

Послуги по розробці  

документації з містобудівного 

обґрунтування: “Детальний план 

території по вулиці Незалежності 

у місті Лиман Донецької області” 

Протягом 

року 
Відділ 

містобуду-

вання та 

архітектури 

48,0 

42,0 

- - 48,0 

42,0 

- - Розроблено 

документацію по 

детальному плану 

території по вулиці 

Незалежності 

Роботи з проектування 

комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд для 

провадження підприємницької 

діяльності на території міста 

Лиман 

Протягом 

року 
Відділ 

містобуду-

вання та 

архітектури 

100,0 
- 

- - 100,0 
- 

- - Захід не реалізовано 



Реконструкція дитячого 

майданчика, прилеглої території 

до будівлі Центру культури та 

дозвілля ім. Горького, частин 

тротуарів та дороги по вулиці 

Незалежності під площу 

Незалежності в місті Лиман: 

проектно-вишукувальні роботи  

Протягом 

року 
Комунальне 

підприємство 

“Лиманський 

“Зеленбуд” 

198,0 

197,9 

- - 198,0 

197,9 

- - Громада отримає 

територію для 

проведення основних 

культурно-масових 

заходів на площі, як 

місця відпочинку та 

розваги мешканців 

громади 

Всього:   1134,0 

239,9 

- - 1134,0 

239,9 

- -  

 


