
4. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році  

№ з/п Назва проекту Виконавець

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Примітка
Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів

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

4.1. Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку  

1 2019 7473,512 7373,760 5825,270 1548,490 Капітально відремонтовано 1038,1 кв.м.

2 2019 16410,160 16289,120 12868,404 3420,716

3 2019 14067,496 12817,515 10125,837 2691,678 Капітально відремонтовано 2287 кв.м.

Термін 
реалізації 
проекту

Кошторисна 
вартість 
проекту,
тис.грн.

Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність відповідних 

об'єктів)

Відповідність Плану 
заходів з реалізації у 

2018-
2020 роках Стратегії 
розвитку Донецької 
області на період 

до 2020 року **  (номер 
та назва технічного 

завдання) або стратегії 
розвитку міста (району, 

ОТГ)

Інші джерела 
фінансування *

Державний 
фонд 

регіональног
о розвитку

інші 
кошти 

державног
о 

бюджету, 
включаюч

и цільові 
субвенції з 
державног
о бюджету 

на 
розвиток 

територій*

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 

України 
Європейськог

о 
інвестиційног

о банку 

обласний 

бюджет

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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.

 Центр 
соціально-

психологічної 
реабілітації 

дітей м. Лиман

3.1.3. Створювати 
заклади/соціальні 

служби для надання 
соціальних послуг 

відповідно до потреб 
конкретної громади

Реконструкція 
гуртожитку  під 

багатоквартирний 
будинок малосімейного 

типу по вул. Ів.Лейко, 2 в 
м. Лиман Донецької обл.

КП Лиманська 
служба 
єдиного 

замовника ”

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

“Капітальний ремонт 
Ярівської 

загальоосвітньої школи І-
ІІІ ступенів” Лиманської 
міської ради Донецької 

області

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лиманської 
міської ради

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи зі 
зменшення енерговитрат 

у адміністративних 
будівлях та об’єктах 

соціальної 
інфраструктури 



4 2019 12952,562 12902,648 10193,092 2709,556 Капітально відремонтовано 2062 кв.м.

5 2019 60507,608 60209,628 54188,665 6020,963 Капітально відремонтовано 5300,8 кв.м.

Всього: 111411,338 109592,671 93201,268 16391,403

1 2019

38848,712 39241,179 38848,712 392,467

“Капітальний ремонт 
Ямпільського навчально-

виховного комплексу” 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів — 
дошкільний навчальний 

заклад” Лиманської 
міської ради Донецької 

області

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лиманської 
міської ради

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи зі 
зменшення енерговитрат 

у адміністративних 
будівлях та об’єктах 

соціальної 
інфраструктури 

Капітальний ремонт з 
заходами 

термомодернізації 
будівлі закладу освіти 

«Дробишевська 
загальноосвітня школа I-
III ступенів Лиманської 
міської ради Донецької 

області

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лиманської 
міської ради

3.5.3. Запроваджувати 
інноваційні освітні 

програми у середній 
школі та розбудовувати 

систему «Освіта 
впродовж життя» 

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

“Реконструкція з 
використанням заходів 
термодернізації будівлі 
ЗОШ № 2 у м.Лиман”. 

Коригування.

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лиманської 
міської ради

Реалізація зазначених проектів забезпечить 
доступність освітніх якісних послуг для учнів в 
місті, створення належних умов для навчання 

учнів та роботи працівників, скорочення 
споживання енергоносіїв. Проекти також 

матимуть позитивний вплив на рівень освіти в 
регіоні, адаптацію дітей внутрішньо 

переміщених осіб, збільшить кількість учнів, які 
вступлять до ВУЗів країни та отримають 
подальшу освіту та працевлаштування. 

Проведення ремонтних робіт забезпечить 
економію коштів на проведення щорічного 
ремонту будівель шкіл, навчальних класів, 

зниження експлуатаційних витрат на утримання 
будівель шкіл, подовження терміну експлуатації 

будівель до 15 років

1.3.2 Проводити 
енергоаудит та заходи зі 
зменшення енерговитрат 

у адміністративних 
будівлях та об'єктах 

соціальної 
інфраструктури



2 2019

13257,419 13521,312 13257,419 263,893

3 2019

23582,567 23897,472 23582,567 314,905

“Капітальний ремонт з 
використанням заходів 
термодернізації будівлі 
ЗОШ № 3 у м. Красний 
Лиман”. Коригування.

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лиманської 
міської ради

Реалізація зазначених проектів забезпечить 
доступність освітніх якісних послуг для учнів в 
місті, створення належних умов для навчання 

учнів та роботи працівників, скорочення 
споживання енергоносіїв. Проекти також 

матимуть позитивний вплив на рівень освіти в 
регіоні, адаптацію дітей внутрішньо 

переміщених осіб, збільшить кількість учнів, які 
вступлять до ВУЗів країни та отримають 
подальшу освіту та працевлаштування. 

Проведення ремонтних робіт забезпечить 
економію коштів на проведення щорічного 
ремонту будівель шкіл, навчальних класів, 

зниження експлуатаційних витрат на утримання 
будівель шкіл, подовження терміну експлуатації 

будівель до 15 років

1.3.2 Проводити 
енергоаудит та заходи зі 
зменшення енерговитрат 

у адміністративних 
будівлях та об'єктах 

соціальної 
інфраструктури

“Капітальний ремонт з 
використанням заходів 
термодернізації будівлі 
ЗОШ № 4 у м. Красний 
Лиман”. Коригування.

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лиманської 
міської ради

Реалізація зазначених проектів забезпечить 
доступність освітніх якісних послуг для учнів в 
місті, створення належних умов для навчання 

учнів та роботи працівників, скорочення 
споживання енергоносіїв. Проекти також 

матимуть позитивний вплив на рівень освіти в 
регіоні, адаптацію дітей внутрішньо 

переміщених осіб, збільшить кількість учнів, які 
вступлять до ВУЗів країни та отримають 
подальшу освіту та працевлаштування. 

Проведення ремонтних робіт забезпечить 
економію коштів на проведення щорічного 
ремонту будівель шкіл, навчальних класів, 

зниження експлуатаційних витрат на утримання 
будівель шкіл, подовження терміну експлуатації 

будівель до 15 років

1.3.2 Проводити 
енергоаудит та заходи зі 
зменшення енерговитрат 

у адміністративних 
будівлях та об'єктах 

соціальної 
інфраструктури



4 2019

12317,335 12409,703 12317,335 92,368

Всього 88006,033 89069,666 88006,033 1063,633

1

2019

561,780 69,892 69,892

2

2019

667,030 74,350 74,350

Нежитлова будівля — 
гуртожиток по 

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

КП Лиманська 
служба 
єдиного 

замовника ”

За результатами реалізації проекту будуть 
суттєво покращені санітарно-гігієнічні умови 

проживання, відремонтовані житлові кімнати та 
місця загального користування (кухні, санвузли, 

тощо). 
Завдяки вирішенню житлової проблеми, 

будуть створені належні умови для повноцінного 
включення ВПО в життя місцевої громади. 

Забезпечення житлом також дозволить зберегти 
фахівців для соціальної сфери міста та району. 

Проект матиме позитивний вплив на 
економіку регіону через створення додаткового 

попиту на послуги та роботи у сфері будівництва 
та постачання матеріалів, та нові робочі місця - 

працівників гуртожитку, зниження 
експлуатаційних витрат на утримання будівлі - 

гуртожитку на 45 %.

3.4.1 надавати соціальне 
житло та соціальні 

гуртожитки для ВПО, 
дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених 
батьківського піклування

        4.3. Перелік об’єктів і заходів, що будуть здійснюватись за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об’єктів і 

заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення

Капітальний ремонт 
мережі зовнішнього 
освітлення м. Лиман 
Донецької області  

Департамент 
житлово-

комунального 
господарства 

ОДА 

Підвищення рівня комфорту громадян, а саме 
понад 43,4 тис. мешканців об'єднаної громади 

зниження рівня злочинності і ризику ДТП, 
встановлення економліхтарів.

1.1.2.- Забезпечення 
ефективного 

функціонування 
житлово-комунального 

господарства та 
безперебійного енерго-, 
газо- та водопостачання 

об’єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони 

здоров’я

Капітальний ремонт 
мережі зовнішнього 
освітлення м. Лиман 
Донецької області 

Департамент 
житлово-

комунального 
господарства 

ОДА 

Підвищення рівня комфорту громадян, а саме 
понад 43,4 тис. мешканців об'єднаної громади 

зниження рівня злочинності і ризику ДТП, 
встановлення економліхтарів.

1.1.2.- Забезпечення 
ефективного 

функціонування 
житлово-комунального 

господарства та 
безперебійного енерго-, 
газо- та водопостачання 

об’єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони 

здоров’я



3

2019

473,690 26,853 26,853

4

2019

629,920 76,597 76,597

5

2019

7125,690 7,589 7,589

6

2019

2326,000 3,661 3,661

7

2019

1046,980 121,706 121,706

Капітальний ремонт 
мережі зовнішнього

освітлення с. Діброва, 
Краснолиманського

району за адресами: вул. 
Шевченко, вул.

Сонячна, вул. Розкішна, 
вул. Північна, вул.
Зелений Гай, вул. 

Головна, вул. Пушкіна,
вул. Озерна, вул. 

Ломоносова

Департамент 
житлово-

комунального 
господарства 

ОДА 

Підвищення рівня комфорту громадян, а саме 
понад 43,4 тис. мешканців об'єднаної громади 

зниження рівня злочинності і ризику ДТП, 
встановлення економліхтарів.

1.1.2.- Забезпечення 
ефективного 

функціонування 
житлово-комунального 

господарства та 
безперебійного енерго-, 
газо- та водопостачання 

об’єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони 

здоров’я

Капітальний ремонт 
мережі зовнішнього

освітлення с. Дробишеве
Краснолиманського 

району

Департамент 
житлово-

комунального 
господарства 

ОДА 

Підвищення рівня комфорту громадян, а саме 
понад 43,4 тис. мешканців об'єднаної громади 

зниження рівня злочинності і ризику ДТП, 
встановлення економліхтарів.

1.1.2.- Забезпечення 
ефективного 

функціонування 
житлово-комунального 

господарства та 
безперебійного енерго-, 
газо- та водопостачання 

об’єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони 

здоров’я

Капітальний ремонт 
автодороги по вул.

Пушкіна в м. Красний 
Лиман

Департамент 
житлово-

комунального 
господарства 

ОДА 

Забезпечення безпеки руху автотранспортних 
засобів та забезпечення безпеки понад 43,4 

тис. мешканців Лиманської  об'єднаної 
територіальної громади, а саме: по місту  

потужність дороги 13,9 тис.м2 , на території 
сіл, селищ потужність доріг 29,4 

1.1.1. Відновлювати 
пошкоджені внаслідок 

конфлікту
інфраструктурі об’єкти 

(мости, дороги, 
залізничні колії

Тощо)

Капітальний ремонт 
автодороги по вул.

Леніна в м. Красний 
Лиман

Департамент 
житлово-

комунального 
господарства 

ОДА 

Забезпечення безпеки руху автотранспортних 
засобів та забезпечення безпеки понад 43,4 

тис. мешканців Лиманської  об'єднаної 
територіальної громади, а саме: по місту  

потужність дороги 13,9 тис.м2 , на території 
сіл, селищ потужність доріг 29,4 

1.1.1. Відновлювати 
пошкоджені внаслідок 

конфлікту
інфраструктурі об’єкти 

(мости, дороги, 
залізничні колії

Тощо)

Капітальний ремонт 
автодороги по вул.

Зелений Гай в м. Красний 
Лиман

Департамент 
житлово-

комунального 
господарства 

ОДА 

Забезпечення безпеки руху автотранспортних 
засобів та забезпечення безпеки понад 43,4 

тис. мешканців Лиманської  об'єднаної 
територіальної громади, а саме: по місту  

потужність дороги 13,9 тис.м2 , на території 
сіл, селищ потужність доріг 29,4 

1.1.1. Відновлювати 
пошкоджені внаслідок 

конфлікту
інфраструктурі об’єкти 

(мости, дороги, 
залізничні колії

Тощо)



8

2019

1486,090 18,080 18,080

9

2019

1485,950 104,535 104,535

10

2019 8579,030 20214,080

20214,080

11

2019 29998,200 13594,329 13594,329

12

2019 8592,600 9220,578 9220,578

Капітальний ремонт 
автодороги по

вул.Пушкіна в с 
Дробишеве

Краснолиманського 
району, Донецької

області

Департамент 
житлово-

комунального 
господарства 

ОДА 

Забезпечення безпеки руху автотранспортних 
засобів та забезпечення безпеки понад 43,4 

тис. мешканців Лиманської  об'єднаної 
територіальної громади, а саме: по місту  

потужність дороги 13,9 тис.м2 , на території 
сіл, селищ потужність доріг 29,4 

1.1.1. Відновлювати 
пошкоджені внаслідок 

конфлікту
інфраструктурі об’єкти 

(мости, дороги, 
залізничні колії

Тощо)

Капітальний ремонт 
автодороги по вул.

Колгоспна в с. 
Новоселівка

Краснолиманського 
району, Донецької

області

Департамент 
житлово-

комунального 
господарства 

ОДА 

Забезпечення безпеки руху автотранспортних 
засобів та забезпечення безпеки понад 43,4 

тис. мешканців Лиманської  об'єднаної 
територіальної громади, а саме: по місту  

потужність дороги 13,9 тис.м2 , на території 
сіл, селищ потужність доріг 29,4 

1.1.1. Відновлювати 
пошкоджені внаслідок 

конфлікту
інфраструктурі об’єкти 

(мости, дороги, 
залізничні колії

Тощо)

Реконструкція станції 
знезалізнення підземних 

вод за адресою: вул. 
Зелений Гай, 16-а м. 

Красний Лиман 
Донецької області

Департамент 
капітального 
будівництва 

ОДА

Забезпечення понад 23,0 тис. мешканців 
об'єднаної територіальної громади  якісною 

питною водою та безперебійним  
водопостачанням

1.1.2.- Забезпечення 
ефективного 

функціонування 
житлово-комунального 

господарства та 
безперебійного енерго-, 
газо- та водопостачання 

об’єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони 

здоров’я

Капітальний ремонт з 
використанням заходів 
термодернізації будівлі 

ЗОШ I-III ступенів № 5 у 
м. Лиман

Департамент 
капітального 
будівництва 

ОДА

Капітальний ремонт приміщення надасть 
можливість поліпшити умови для учбового 

процесу  для 282 дітей  (в т.ч. 43 дітей-
переселенців) та 37 співробітників. Очікується 

зниження енергоспоживання на 150 Гкал.

1.3.2 Проводити 
енергоаудит та заходи зі 
зменшення енерговитрат 

у адміністративних 
будівлях та об'єктах 

соціальної 
інфраструктури

Реконструкція котельні 
№ 15 м. Лиман

Департамент 
капітального 
будівництва 

ОДА

Результатом реалізації проекту стане 
забезпечення якісною тепловою енергією понад 

2 тис. мешканців м. Лиман.

1.1.2.- Забезпечення 
ефективного 

функціонування 
житлово-комунального 

господарства та 
безперебійного енерго-, 
газо- та водопостачання 

об’єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони 

здоров’я



13

2019 2664,350 992,425 992,425

14

2019 3171,370 2154,262 2154,262

15

2019 6390,240 3512,830 3512,830

Всього 75198,920 50191,767 29977,687 20214,080

4.4. Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок інших коштів

Капітальний ремонт з 
використанням заходів 
термодернізації будівлі 
ДНЗ № 6 у м. Красний 

Лиман

Департамент 
освіти і науки 

ОДА

Капітальний ремонт приміщення надасть змогу 
поліпшити санітарно-гігієнічні умови для 85 

дітей та 27 співробітників. Очікується зниження 
енергоспоживання на 150 Гкал.

1.3.2 Проводити 
енергоаудит та заходи зі 
зменшення енерговитрат 

у адміністративних 
будівлях та об'єктах 

соціальної 
інфраструктури

Капітальний ремонт 
амбулаторії загальної 

практики сімейної 
медицини 

смт.Дробишеве 
Краснолиманського 
центру первинної 
медико-санітарної 

допомоги ім. 
М.І.Лядукіна

Департамент 
охорони 

здоров’я ОДА

Реконструкція будівлі надасть змогу отримання 
якісних медичних послуг мешканцям селища 

Дробишево — 1369 чол. (у т.ч. переселенців — 
254 чол.), покращення умов праці медичних 

працівників, зменшення споживання 
енергоресурсів.  

1.1.2  Забезпечення 
ефективного 

функціонування 
житлово-комунального 

господарства та 
безперебійного енерго-, 
газо- та водопостачання 

об’єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони 

здоров’я

Капітальний ремонт 
амбулаторії загальної 

практики сімейної 
медицини, гаража 

смт.Кіровськ 
Краснолиманського 
центру первинної 
медико-санітарної 

допомоги 
ім.М.І.Лядукіна

Департамент 
охорони 

здоров’я ОДА

Реконструкція будівлі надасть можливість 
отримання якісних медичних послуг мешканцям 

селища Зарічне (Кіровськ) — 3021 чол. (у т.ч. 
переселенців — 312 чол.), покращення умов 

праці медичних працівників, зменшення 
споживання енергоресурсів.

1.1.2  Забезпечення 
ефективного 

функціонування 
житлово-комунального 

господарства та 
безперебійного енерго-, 
газо- та водопостачання 

об’єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони 

здоров’я



1 2019  14561, 0  14561, 0  14561, 0 

Всього: 14561,000 14561,000 14561,000

ВСЬОГО 289177,291 263415,104 93201,268 88006,033 29977,687 17455,036 34775,080

* зазначити, які саме, в колонці "Примітка"

** затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.01.2017 № 90

Розбудова інженерно-
транспортної 

інфраструктури до 
промислового 
майданчика ІП 
"Лиманський". 

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

Підвищення конкурентноспроможності регіону, 
активізація інвестиційної діяльності та 

створення нових робочих місць. Прокладення 
електричних мереж, газового трубопроводу, 

мереж з водопостачання

1.14 — Створення 
індустріальних парків на 

території Донецької 
області

Вартість згідно 
затвердженої 

Концепції. 
Розробку 
проектно- 

кошторисної 
документації 
підведення 
інженерних 

мереж і 
комунікацій 
планується 

завершити до 
31.12.2018 р.


