
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     17.07.2019                                                                            № 321 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд та 

схвалення проекту рішення 

міської ради “Про внесення змін 

до рішення міської ради від 

20.12.2018 року № 7/58-2737 

“Про затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 

рік та основні напрями розвитку 

на 2020 і 2021 роки” 

 

  
 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про внесення змін  до рішення 

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

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

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

України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет  
 

В И Р І Ш И В : 

 

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

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

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

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

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 
 

 

 

 

Міський голова                                            П.Ф. Цимідан 

 

 



 

 

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

 
____________                                                                             №  _____________ 
                                                                   м. Лиман 
 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 20.12.2018 

року № 7/58-2737 “Про 

затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 

2021 роки” 

 

Розглянувши листи: відділу обліку та звітності виконавчого комітету міської ради 

від 24.06.2019 року № 3819-02-06; відділу житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради від 25.06.2019 року № 3878-02-06, від 11.07.2019 року 

№4230-02-06; КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської 

ради від 25.06.2019 року № 511 та від 10.07.2019 року № 561; управління освіти, молоді 

та спорту міської ради від 25.06.2019 року № 05/01-12/746, від 11.07.2019 року № 05/01-

12/849 та від 11.07.2019 року № 05/01-12/848; Лиманського ВП Слов'янського ВП ГУНП 

в Донецькій області від 25.06.2019 року № 10057/302/01-2019; управління соціального 

захисту населення міської ради від 02.07.2019 року № 3990-02-06; КЛПЗ “Лиманська 

центральна районна лікарня” від 10.07.2019 року № 934; Служби у справах дітей міської 

ради від 10.07.2019 року № 01-19/715/1; №01-19/714/1;  відділу з питань цивільного 

захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку виконавчого комітету міської ради 

від 11.07.2019 року №4254-02-06; відділу культури і туризму міської ради від 11.07.2019 

№4262-02-06, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

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

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

№ 7/59-2806, від 21.02.2019 року № 7/61-2850, від 21.03.2019 року № 7/62-3013,                     

від 18.04.2019 року № 7/63-3225, від 16.05.2019 року № 7/64-3397, від 21.06.2019 року          

№ 7/65-3532): 
1.1. розділ 3.3. “Дорожньо-транспортний комплекс”: 
в пункті 1 цифри “479,063” замінити на “798,439” 



згідно додатку 1 (додається). 
1.2. розділ 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
в підрозділі “Дорожнє господарство” пункт 12 виключити 
в підрозділі “Теплопостачання”  
додати пункт 4 такого змісту: “Погашення заборгованості за послуги 

теплопостачання квартир комунальної власності” 
в підрозділі “Благоустрій” “Зовнішнє освітлення: 
в пункті 1 цифри “1671,709” замінити на “1971,617” 
в пункті 1 цифри “1558,000” замінити на “1758,092” 
в підрозділі “Санітарне очищення” виключити пункт 5 
в підрозділі “Інше”: 
додати пункт 17 такого змісту: “Оплата технічної інвентаризації об’єктів 

благоустрою” 
додати пункт 18 такого змісту: “Відшкодування витрат на утримання об’єктів 

благоустрою” 
в підрозділі “Капітальний ремонт”: 
в пункті 2 цифри “194,797” замінити на “176,327” 
в пункті 3 цифри “184,909” замінити на “183,379” 
додати пункт 10 такого змісту: “Розробка проектно-кошторисної документації на 

“Капітальний ремонт м’якої покрівлі та оголовків ДВК житлового будинку №37А по вул. 

К. Гасієва, м. Лиман” 
в підрозділі “Водопровідно-каналізаційне господарство”: 
в пункті 2 цифри “435,621” замінити на “821,092” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 3.11 "Розвиток громадянського суспільства": 
доповнити пунктом 1 такого змісту: «Реалізація проекту «Дитячий майданчик 

дітям ДНЗ № 7 «Веселка»» в межах цільової програми «Громадський бюджет 

Лиманської об'єднаної громади на 2017-2020 роки»»; 
доповнити пунктом 2 такого змісту: «Реалізація проекту «Освітлення спортивного 

майданчика та зони відпочинку на території НВК-Гімназія» в межах цільової програми 

«Громадський бюджет Лиманської об'єднаної громади на 2017-2020 роки»»; 
доповнити пунктом 3 такого змісту: «Реалізація проекту «Дитячі ніжки по 

рівненькій доріжці!» в межах цільової програми «Громадський бюджет Лиманської 

об'єднаної громади на 2017-2020 роки»»; 
доповнити пунктом 4 такого змісту: «Реалізація проекту «Територія успіху» в 

межах цільової програми «Громадський бюджет Лиманської об'єднаної громади на 2017-

2020 роки»; 
доповнити пунктом 5 такого змісту: «Кінопогляд у майбутнє» Зарічненська 

бібліотека-філія Лиманської ЦБС»; 
доповнити пунктом 6 такого змісту: «Різдвяна казка починається сьогодні» ЦКД с. 

Рубці» 
згідно додатку 3 (додається). 
1.4. розділ 3.12. “Соціальний захист населення”: 
в пункті 26 цифри “30,0” замінити на “30,9” згідно додатку 4 (додається). 
1.5. розділ 3.13. “Освіта”: 
доповнити пунктом 42 такого змісту: “Благоустрій території Дошкільного 

навчального закладу № 6 Лиманської міської ради декоративною огорожею (євро 

забором)”; 



доповнити пунктом 43 такого змісту: “Благоустрій основ та грунту декоративним 

покриттям (ФЕМ) на території Дошкільного навчального закладу № 6 Лиманської 

міської ради за адресою: Донецька обл., м. Лиман, вул. Слобожанська, 85”; 
доповнити пунктом 44 такого змісту: “Капітальний ремонт покрівлі котельні з 

улаштуванням навісу на території Дошкільного навчального закладу № 6 Лиманської 

міської ради”; 
доповнити пунктом 45 такого змісту: “Придбання меблів, спортивного інвентарю, 

фіранок для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5”; 
доповнити пунктом 46 такого змісту: “Капітальний ремонт фасаду котельні на 

території Дошкільного навчального закладу № 6 Лиманської міської ради”; 
доповнити пунктом 47 такого змісту: “Капітальний ремонт частини фасаду 

Дошкільного навчального закладу № 2 Лиманської міської ради”; 
доповнити пунктом 48 такого змісту: “Проектні роботи (коригування) та 

проходження експертизи проекту “Капітальний ремонт з заходами термомодернізації 

будівлі закладу освіти “Дробишевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лиманської 

міської ради Донецької області”. Коригування””; 
доповнити пунктом 49 такого змісту: “Придбання котлів водогрійних 

твердопаливних для закладів освіти”; 
доповнити пунктом 50 такого змісту: “Реконструкція покрівлі Торського 

навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад” Лиманської міської ради, за адресою: Донецька область, 

Лиманський район, с. Торське, вул. Роднікова, 17-А” 
згідно додатку 5 (додається). 
1.6. розділ 3.16. “Охорона здоров'я”: 
доповнити пунктом 1 такого змісту: “Обстеження технічного стану будівель 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини смт. Зарічне КНП “ЦПМСД” 

Лиманської міської ради”; 
доповнити пунктом 8 такого змісту: “Придбання офісних та медичних меблів для 

амбулаторії ЗП-СМ смт. Зарічне КНП “ЦПМСД” Лиманської міської ради”; 
в пункті 5 цифри “35,7” замінити на “53,1” 
згідно додатку 6 (додається). 
1.7. розділ 3.17. “Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування”: 
в пункті 1 “Забезпечення належних умов утримання, реабілітації та реінтеграції в 

сім'ю дітей в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей” цифру “4084,0” всього 

витрат на реалізацію заходу замінити на цифру “4109,7” та визначити обсяг 

фінансування заходу з місцевого бюджету в сумі 25,7 тис. грн. 
згідно додатку 7 (додається). 
1.8. розділ 3.21. “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій” 
доповнити пунктом 26 такого змісту: “Придбання матеріально-технічних засобів 

для поповнення місцевого матеріально-технічного резерву Лиманської об’єднаної 

територіальної громади” згідно додатку 8 (додається). 
1.9. розділ 3.25. “Захист прав і свобод громадян”: 
доповнити пунктом 4 такого змісту: “Поточний ремонт службових автомобілів”; 
доповнити пунктом 5 такого змісту: “Придбання комп'ютерної та оргтехніки”; 
доповнити пунктом 6 такого змісту: “Поточний ремонт приміщення актової зали” 
згідно додатку 9 (додається). 
1.10. в розділі 4.1. «Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується 



за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку»  
в пункті 2 цифри «16289,12», «3420,716» змінити на цифри «14914,946», 

«2046,542» відповідно,  
згідно додатку 10 (додається). 
1.11. з розділу 4.1. «Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується 

за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку» виключити захід  1 

«Капітальний ремонт будівлі 2-х поверхової, центра соціально-психологічної 

реабілітації дітей м. Лиман, Донецької області, розташованої за адресою: вул. Свободи, 

104, м. Лиман Донецької обл.». 
Заходи №2,3,4,5,6,7 вважати заходами №1,2,3,4,5,6 відповідно. 
2. Фінансовому управлінню (Пилипенко) забезпечити фінансування заходів, 

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

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

діяльності та регуляторної політики (Коломацький). 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                      П.Ф. Цимідан 



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Задоволення потреб 

громадян у доступних, 

якісних і безпечних 

перевезеннях

1. Відшкодування різниці між встановленими та 

економічно обгрунтованими тарифами на послуги з 

перевезення пасажирів і багажу автомобільним 

транспортом на міському маршруті КП "Лиманська 

СЕЗ"

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет міської 

ради

798,439 798,439 Відшкодування різниці між 

встановленими та економічно 

обгрунтованими тарифами на 

послуги з перевезення пасажирів і 

багажу автомобільним транспортом 

на міському маршруті КП 

"Лиманська СЕЗ"

Всього 818,439 818,439

Стовпчики 6 та 9 пункту заходів 1 викласти в новій редакції:

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                            Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 1

до рішення міської ради

__________ № ________

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

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконанн

я 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



Додаток 2

облас-

ного

бюджет

у

бюджету

міст і 

районів

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

Дорожнє господарство

Виключити пункт 12

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
14579,935 0,000 0,000 14579,935 0,000 0,000

Теплопостачання

Додати пункт 4

4

Погашення заборгованості за послуги 

теплопостачання квартир комунальної 

власності м.Лиман

протягом 

року

Виконавчий 

комітет
18,145 18,145

Кількість квартир 

комунальної власності, 

од.

11

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
154394,801 0,000 0,000 387,752 154007,049 0,000

Благоустрій

Зовнішнє освітлення

В пункті 1 стовпчики 6,9,13 

викласти в новій редакції

1 Зовнішнє освітлення в т.ч.:
Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
3729,709 0,000 0,000 3729,709 0,000 0,000 Кількість, кВт 1864854

Освітлення вулиць м. Лиман
Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
1971,617 1971,617 Кількість, кВт 985808

Зовнішнє освітлення сіл та селищ 

Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
1758,092 1758,092 Кількість, кВт 879046

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
4886,881 0,000 0,000 4886,881 0,000 0,000

Санітарне очищення

Виключити пункт 5

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
845,654 0,000 0,000 845,654 0,000 0,000

Інше

Додати пункти 17, 18

17
Оплата технічної інвентаризації 

об’єктів благоустрою

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
19,950 19,950

Кількість 

техдокументації, шт
31

18
Відшкодування витрат на утримання 

об'єктів благоустрою

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
3135,517 3135,517

Кількість, м³, літрів 

ПММ, об'єктів 

благоустрою

12844; 

2007; 4

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
5132,345 0,000 0,000 5132,345 0,000 0,000

Житлове господарство

найменування 

показника

значення 

показника

Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

житлово-

комунального 

господарства та 

безперебійного 

енерго-, газо- та 

водопостачання 

об’єктів 

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до розділу 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура” Програми  економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 

рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат



Капітальний ремонт

В пунктах 2,3 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

2

Капітальний ремонт шиферної покрівлі 

та оголовків ДВК житлового будинку 

№4 провул. Восточний м.Лиман, в тому 

числі коригування ПКД

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
176,327 176,327 Кількість, м² 190

3

Капітальний ремонт шиферної покрівлі 

та оголовків ДВК житлового будинку 

№6 провул. Восточний м.Лиман, в тому 

числі коригування ПКД

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
183,379 183,379 Кількість, м² 190

Додати пункт 10

10

Розробка проектно-кошторисної 

документації на «Капітальний ремонт 

м'якої покрівлі та оголовків ДВК 

житлового будинку №37А по 

вул.К.Гасієва, м.Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
80,616 80,616 Кількість, ПКД 1

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
4760,201 0,000 0,000 4760,201 0,000 0,000

Водопровідно-каналізаційне 

господарство

В пункті 2 стовпчики 6,9,13 

викласти в новій редакції

2

Утримання мереж водопостачання та 

каналізації сіл та селищ Лиманського 

району

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
821,092 821,092 Кількість, км 40,5

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
1344,416 0,000 0,000 1344,416 0,000 0,000

Рядок "Всього по програмі" викласти 

в новій редакції
213669,643 33 879,594 179 790,049

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

об’єктів 

соціальної сфери, 

освіти, охорони 

здоров“я



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

4

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 1000 1000

Кількість проектів Відповідно до 

результатів 

конкурсу 

4.1 Реалізація проекту «Дитячий майданчик дітям ДНЗ 

№ 7 «Веселка»» в межах цільової програми 

«Громадський бюджет Лиманської об'єднаної 

громади на 2017-2020 роки»

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

199,554 199,554

Кількість обладнання 

та інвентарю

9

4.2 Реалізація проекту «Освітлення спортивного 

майданчика та зони відпочинку на території НВК-

Гімназія» в межах цільової програми «Громадський 

бюджет Лиманської об'єднаної громади на 2017-

2020 роки»

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

159,375 159,375

Кількість обладнання 

та інвентарю

12

4.3 Реалізація проекту «Дитячі ніжки по рівненькій 

доріжці!» в межах цільової програми «Громадський 

бюджет Лиманської об'єднаної громади на 2017-

2020 роки»

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

186,990 186,990

Площа доріжок 370 кв.м

4.4 Реалізація проекту «Територія успіху» в межах 

цільової програми «Громадський бюджет 

Лиманської об'єднаної громади на 2017-2020 роки»
Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

198,121 198,121 Кількість вікон та 

дверей

Площа стін

Заміна проводки

9 шт.

156 кв. м

190м. п.

4.5.
"Кінопогляд у майбутнє" Зарічненська бібліотека-

філія Лиманської ЦБС

Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму Лиманської 

міської ради

165,5 165,5

Кількість придбаних 

комплектів 

компютерної техніки

2

4.6. "Різдвяна казка починається сьогодні" ЦКД с. Рубці
Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму Лиманської 

міської ради

90,46 90,46
Кількість придбаних 

ялинок
1

Зміни до заходів розділу 3.11 "Розвиток громадянського суспільства" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Додаток 3

до рішення міської ради

__________ № ________

найменування 

показника

значення 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії 

розвитку міста 

(району, ОТГ)

№
Зміст заходів

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Секретар міської ради                                                                                                                                                   Т.Ю. Каракуц

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

п.4. доповнити підпунктами 4.1-4.6 наступного змісту:

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 

Укріплення 

основних фондів та 

покращення якості 

надання послуг



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і

районів

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

В п. 26 заходів стовпчики 6,7 

викласти в новій редакції

Сприяння пошуку та 

залученню фінансових та 

інших ресурсів з різних 

джерел, необхідних для 

надання соціальних послуг на 

рівні громади

26
Виплата матеріальної 

допомоги 

військовослужбовцям, 

звільненим з військової 

строкової служби

Протягом 

року
УСЗН 30,90 30,90 Кількість осіб 7

«Всього» викласти в новій 

редакції
187148,330 180839,700 1035,700 5272,93

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 4

до рішення міської ради

____________№_________

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

2021 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

42 Благоустрій території Дошкільного навчального закладу № 6 

Лиманської міської ради декоративною огорожею  (євро забором)

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

298,3 298,3 Довжина забору 274 м

Площа основи 300 кв.м

Площа клумб 14 кв.м

44 Капітальний ремонт покрівлі котельні з улаштуванням навісу на 

території Дошкільного навчального закладу № 6 Лиманської 

міської ради

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

271,0 271,0 Площа покрівлі 122 кв.м

45 Придбання меблів, спортивного інвентарю, фіранок для 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

961,9 961,9 Кількість меблів

Кількість спортивного 

інвентарю

Кількість фіранок

705

40

67

46 Капітальний ремонт  фасаду котельні на території Дошкільного 

навчального закладу № 6 Лиманської міської ради

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

300,0 300,0 Площа фасаду, яку 

потрібно відремонтувати

Заміна вікон та дверей

Улаштування відмостки

190  кв.м.

7 шт.

17 кв.м.

47 Капітальний ремонт частини фасаду Дошкільного навчального 

закладу № 2 Лиманської міської ради

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

299,9 299,9 Площа фасаду, яку 

потрібно відремонтувати

300  кв.м.

48 Проектні роботи (коригування) та проходження експертизи 

проекту  «Капітальний ремонт з заходами термомодернізації 

будівлі закладу освіти «Дробишевська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Лиманської міської ради Донецької області». 

Коригування»

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

178,2 178,2 Кількість ПКД 1

49 Придбання котлів водогрійних твердопаливних для закладів освіти Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

455,3 455,3 Кількість котлів 3

50 Реконструкція покрівлі Торського навчально-виховного 

комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад” Лиманської міської ради, за адресою: 

Донецька область, Лиманський район, с. Торське, вул. Роднікова, 

17-А

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

4728,41 4728,41 Площа покрівлі 855,24 кв.м.

Всього 33167,084 2589,022 30578,062

Ітого 48196,784 2589,022 43791,362 1816,4

Зміст заходу
Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 5

до рішення міської ради

__________ № ________

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

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період 

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

№

з/п

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

297,8 297,8

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції :

Рядок  "Ітого" по розділу 3.13 викласти в новій  редакції :

Доповнити  пунктами 42-50 наступного змісту:

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру

43 Благоустрій основ та грунту декоративним покриттям (ФЕМ) на 

території Дошкільного навчального закладу № 6 Лиманської 

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

Слобожанська, 85

Протягом 

року



Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Обстеження 

технічного стану 

будівель

1. Обстеження технічного стану будівель амбулаторії 

загальної практики-сімейної медицини смт. Зарічне 

КНП “ЦПМСД” Лиманської міської ради

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

33,1 33,1 Обстеження технічного стану будівель, 

кількість об’єктів

1

Розвивати 

інфраструктуру 

системи охорони 

здоров’я

8. Придбання офісних та медичних меблів для 

амбулаторії ЗП-СМ смт. Зарічне КНП “ЦПМСД” 

Лиманської міської ради

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

138,8 138,8 Придбання меблів для амбулаторії 1

Удосконалення 

кадрової політики

5. Проплата за навчання студентів в вищих медичних 

закладах

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

53,1 53,1 Проплата за навчання студентів 4

Всього 12843,8 297,0 12546,8

Зміст заходу
Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 6

до рішення міської ради

__________ № ________

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

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)

№

з/п

Доповнити пунктом 1 такого змісту:

Доповнити пунктом 8 такого змісту:

Стовпчики 6,9 пункту заходів 5 викласти в новій редакції:

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                            Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Удосконалення 

кадрової політики

1. 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

4109,7 4084,0 25,7 Придбання матеріалів для проведення 

поточного ремонту: фарба (кількість 

банок); колор та розчинник (кількість 

штук); тюль (кількість метрів)

14; 12; 90

Всього 9537,2 2345,1 5634,0 1558,1

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

найменування показника значення показника

Додаток 7

до рішення міської ради

__________ № ________

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

розвитку на 2020 і 2021 роки

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 

Стовпчики 6,9 пункту заходів 1 викласти в новій редакції:

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                            Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел



Додаток  8

до рішення міської ради

__________ № ________

Завдання Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

найменування показника значення показника

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

Інші  26 100.0 100.0

1236.4 330.0 906.4

                                                                        Секретар міської ради                                                                                            Т.Ю. Каракуц

Зміни до розділу 3.21. «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» Програми  економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 
напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

Доповнити п. 26 наступного 
змісту

Придбання матеріально-
технічних засобів для 
поповнення місцевого 
матеріально-технічного 
резерву Лиманської 
об’єднаної територіальної 
громади

Протягом 
року

Виконавчий комітет 
міської ради, відділ з 
питань ЦЗ

Придбання матеріально-
технічних засобів 

Перелік відповідно 
затвердженої номенклатури

Рядок «Всього» викласти в 
новій редакції



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

4. Поточний ремонт службових 

автомобілів

Протягом 

року

Лиманське ВП Слов'янського 

ВП ГУНП в Донецькій області
100,0 100,0

Поточний ремонт службових автомобілів 8 автомобілів

5. Придбання комп'ютерної та оргтехніки Протягом 

року

Лиманське ВП Слов'янського 

ВП ГУНП в Донецькій області 100,0 100,0

Комп'ютери, багатофункціональні 

пристрої

Комп'ютер - 6, БФП - 

4

6. Поточний ремонт приміщення актової 

зали

Протягом 

року

Лиманське ВП Слов'янського 

ВП ГУНП в Донецькій області

150,0 150,0 Поточний ремонт приміщення актової 

зали

Ремонт підлоги, 

ремонт стін, заміна 

вікон

Всього 600,0 600,0

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
Виконавець

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 9

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.25. «Захист прав і свобод громадян» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)

Доповнити пунктами 4-6 такого змісту:

Підтримувати 

правоохоронні органи 

та органи правосуддя 

задля оперативного 

реагування на прояви 

корупції, 

організовану 

злочинність з метою 

захисту прав людини

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів



Додаток 10

до рішення міської ради

_____________№___________

Державний 

фонд 

регіонального 

розвитку

інші кошти 

державного 

бюджету, 

включаючи 

цільові 

субвенції з 

державного 

бюджету на 

розвиток 

територій*

Надзвичайна 

кредитна 

програма для 

відновлення 

України 

Європейсько

го 

інвестиційно

го банку 

обласний 

бюджет

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

В пункті 2 стовпчик 6,11 

викласти в новій редакції

2

Реконструкція гуртожитку  під 

багатоквартирний будинок 

малосімейного типу по вул. 

Ів.Лейко, 2 в м. Лиман 

Донецької обл.

2019

КП 

Лиманська 

служба 

єдиного 

замовника ”

16410,160 14914,946 12868,404 2046,542

Облаштовано 18 квартир, а 

саме 12 - однокімнатних 

квартир та 6 - 

двокімнатних квартир, 

загальною площею 796 м2 , 

житловою площею - 430 м2 

, що забезпечить житлом 

55 осіб.

3.1.3. Створювати 

заклади/соціальні служби для 

надання соціальних послуг 

відповідно до потреб 

конкретної громади

Т.Ю. КаракуцСекретар міської ради 

Зміни та доповнення до заходів розділу 4.1. Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку   Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ з/п Назва проекту

Термін 

реалізації 

проекту

Виконавець

Кошторисна 

вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Результативність  реалізації 

проекту

(характеристика,  

потужність відповідних 

об'єктів)

Відповідність  Плану заходів з 

реалізації у 2018-

2020 роках Стратегії розвитку 

Донецької області на період 

до 2020 року **  (номер та 

назва технічного завдання) 

або стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

Примітка
Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету
кошти місцевих 

бюджетів

Інші 

джерела 

фінансуванн

я *


