Лист1

5. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік
Термін
виконання

№
з/п

Зміст заходу

1

2

3

Створення індустріальних парків на території
Донецької області

1

Розробка проектно-кошторисної Протягом
документації інженерних мереж року
і комунікацій індустріального
парку "Лиманський"

2

Реалізація проекту
"Індустріальний парк
"Лиманський"

Завдання

4

Протягом
року

Витрати на реалізацію, тис.грн.
у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів
Виконавець
ДержавВсього
підприобласбюджету
ного
ємств
ного
міст і
бюджету
бюджету
районів
9
5
6
7
8
10
Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення
5.1. Промисловий комплекс
Відділ інвестиційної
2700,0
2700,0
діяльності виконавчого
комітету міської ради

Відділ інвестиційної
діяльності виконавчого
комітету міської ради

17261,0
5.2. Агропромисловий комплекс

Всього
Створення підприємницької інфраструктури,
спрощення та збільшення прозорості
адміністративних процедур, зокрема на
депресивних територіях (у т.ч. мономістах),
диверсифікація економіки мономіст (у т.ч.
вугільної галузі)

інших
джерел

найменування показника

значення показника

11

12

13

Розробка проектно-кошторисної
документації

1

Підвищення
конкурентноспроможності
регіону, активізація
інвестиційної діяльності та
створення нових робочих місць
в результаті розвитку
індустріального парку.
Розбудова інженернотранспортної інфраструктури до
промислового майданчика
Індустріального парку
"Лиманський" з метою його
подальшого функціонування.
Прокладення електричних
мереж, газового трубопроводу,
мереж з водопостачання та
водовідведення

1 проект; 1200 нових робочих
місць; 2500 м електромереж,
50 м газопроводу; 1200 м
мереж з водопостачання та
100 м з водовідведення

14561,0

2700,0

14561,0

1.

Реалізація проектів з
пріоритетних напрямків
діяльності, які
профінансовані за програмою
«Український донецький
куркуль» в 2017 році

1.1

Проект з технології
виробництва молока на мініфермі чисельністю 30 корів

Протягом
року

ф/г "Сафіра"

Розвиток ферм сімейного типу з Виробництво молока - 140 т.
виробництва та переробки
Створення 4 нових робочих
молока на тривалу перспективу місця

1.2

Демонстраційна мініптахоферма з вирощування
бройлерів
Міні-птахоферма

Протягом
року

Бутов А.В.

Вирощування птиці та її
подальший продаж

1600 голів птиці. Створення 2
нових робочих місця

Протягом
року

Пєсков С.Г.

Вирощування з первинною
обробкою птиці. Нарощування
виробництва м“яса птиці

3000 голів птиці. Створення 4
нових робочих місця

Протягом
року

Євтушенко В.І.

Протягом
року

ТОВ «Світанок АСМ»

Виробництво інкубаційного
яйця курей-несучок м’ясних
порід
Послуги з сушки
сільськогосподарської
продукції, потужність

1500 курей-несучок.
Створення 5 нових робочих
місця
2884 тонн/рік

Протягом
року

домогосподарства

1.3

1.4

1.5.

2.
2.1

Інші

14561,0

Очікуваний
результат

1.

Виробництво інкубаційного
яйця курей-несучок м’ясних
порід
Опанування технології сушки
зернових, олійних і
зернобобових культур
Розвиток галузі тваринництва
Створення сімейних ферм з
розведення корів та птиці
(перепели)

Розвиток галузі рослинництва

30,0
30,0

77240,0

30,0
30,0

77240,0
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Розвиток галузі молочного
Створення двох сімейних
скотарства та птахівництва в
ферм (5 робочих місць)
приватному секторі. Створення
нових робочих місць
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1.1

Забезпечити впровадження
інтенсивних технологій
вирощування зернових та
технічних культур

Протягом
року

сільськогосподарські
підприємства та
фермерські
господарства

18500,0

18500,0

1.2

Покращення фітосанітарного
стану посівів зернових та
технічних культур шляхом
застосування гербіцидів,
інсектицидів, фунгіцидів,
протруювачів насіння

сільськогосп
одарські
підприємства
та
фермерські
господарства

сільськогосподарські
підприємства та
фермерські
господарства

21450,0

21450,0

1.3

Внесення мінеральних добрив.

Протягом
року

сільськогосподарські
підприємства та
фермерські
господарства

26800,0

26800,0

1.4

Проведення оранки поперек
схилів та по горизонталях

Протягом
року

1870,0

1870,0

1.5

Проведення безвідвального
Протягом
обробітку грунту із збереженням року
стерні

3300,0

3300,0

Попередження водної та
вітрової ерозії грунтів

Площа 10 тис.га

1.6

Знищення та попередження
Протягом
розповсюдження карантинного року
бур’яну амброзії полинолистої

сільськогосподарські
підприємства та
фермерські
господарства
сільськогосподарські
підприємства та
фермерські
господарства
сільгоспвиробники та
інші землекористувачі

5320,0

5320,0

Зменшення розповсюдження
карантинного бур»яну

Площа 19,4 тис. га

2.

Відновлення інфраструктури
зрошення сільгоспугідь
Облаштування систем
Протягом
крапленого зрошення
року

Підвищення врожайності
сільськогоподарських культур

На площі 100 га

2.1

3.
3.1
3.2
4.
4.1

5.
5.1

Забезпечувати ефективне функціонування
житлово-комунального господарства та
безперебійне енерго-, газо- та

1.

Відновлення багаторічних
насаджень
Розкорчування багаторічних
насаджень
Посадка нового саду
Технічна модернізація с/г
підприємств
Придбання
сільськогосподарської техніки

Інші заходи
Проведення преміювання
передовиків с/г підприємств та
фермерських господарств з
нагоди Дня працівника
сільського господарства та
переробної промисловості
Всього по заходам

Слов’янське
міжрайонне управління
водного господарства,
ТОВ "Перспектива",
ТОВ "Верное дело"

5000,0

2500,0

2500,0

5000,0

2500,0

2500,0

4985,0
Протягом
року
Протягом
року

740,0

740,0

ТОВ "Перспектива", ФГ
"Кредо"

4245,0

4245,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

сільськогосподарські
підприємства та
фермерські
господарства

Протягом
року

Управління
агропромислового
комплексу

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

30,5
30,5

107285,5
2500,0
5.3. Енергозабезпечення та енергоефективність
КП "Лиманська СЄЗ"
160,0

Зернові культури - 17,5
тис.га, у тому числі 4,0 тис. га
-по інтенсивній технології
(очікується врожайність 45
ц/га); технічні культури - 8,1
тис.га (висіватиметься
гібрідне насіння)
Підвищення ефективного
Планується закупити 40 тонн
виробництва зернових та
пестицідів, у тому числі:
технічних культур, підвищення гербіцидів - 29,8 т;
врожайності сільгоспкультур
інсектицидів - 2,7 т;
фунгіцидів - 2,8 т;
протруювачів - 2,6 т; інших
засобів - 2,1 Площа обробки
зернових становитиме 30,4
тис. га; соняшника - 8,0 тис.
га. Очікується протруїти 2,74
тис.тонн насіння зернових
культур
підвищення врожайності
Планується внести
сільгоспкультур
мінеральних добрив в
кількості 3500 т, у тому
числі: аміачної селітри - 2600
т, карбаміду 500 т,
комплекних добрив- 400 т.
попередження водної ерозії
Площа 3 тис.га
грунтів

4985,0

ТОВ "Перспектива"

Протягом
року

Підвищення ефективного
виробництва зернових та
технічних культур за рахунок
генетичного потенціалу насіння

Видалення старих дерев та
чагарників
Насичення продовольчого ринку
фруктами

Своєчасне проведення
сільгоспробіт та з меншими
енергозатратами

30,5
30,5

30,5

37 га
79 га

30 одиниць
сільськогосподарської техніки

Підтримка сільгосппідприємств
та фермерських господарств

104725,0

160,0

Страница 2

30,0
Економія паливно-енергетичних Електроенергії 0,001
ресурсів
млн.кВт.год., на суму 25,5
тис.грн.
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безперебійне енерго-, газо- та
водопостачання об’єктів соціальної сфери,
освіти, охорони здоров’я

2.

Реконструкція котельні № 13
вул. Івана Лейка, 4д м. Лиман

Протягом
року

ВО ОКП
“Донецьктеплокомунене
рго” “Краснолиманська
тепломережа”

5750,0

5750,0

Економія паливно-енергетичних Електроенергії 0,025
ресурсів
млн.кВт.год., на суму 691
тис.грн.

3.

Реконструкція котельні №10
вул. Незалежності,15 в м.
Лиман з впровадженням
системи диспетчеризації

Протягом
року

ВО ОКП
“Донецьктеплокомунене
рго” “Краснолиманська
тепломережа”

2500,0

2500,0

Економія паливно-енергетичних Електроенергії 0,008
ресурсів
млн.кВт.год.,на суму 226
тис.грн.

4.

Реконструкція теплових мереж з Протягом
використанням трубопроводів в року
пінополіуретановій ізоляції
м.Лиман

ВО ОКП
“Донецьктеплокомунене
рго” “Краснолиманська
тепломережа”

32666,7

32666,7

Економія паливно-енергетичних Теплоенергії 1,503 тис.Гкал.,
ресурсів
на суму 2041 тис.грн.

5.

Встановлення вузлів обліку
теплової енергії у споживачів
м.Лиман

Протягом
року

ВО ОКП
“Донецьктеплокомунене
рго” “Краснолиманська
тепломережа”

15947,9

15947,9

Економія паливно-енергетичних 550 од.
ресурсів

6.

Заміна електроламп 500Вт.(14
шт.) наружного освітлення на
економічні лампи ГНАТ та
фонарь 1 АКУ-12-150-001 ВНС
№1, 2, 3
Заміна насосного агрегату Д320
з електричним двигуном 90 кВт
настанцію Lovara потужністю
55 кВт ВНС №1
Проведення енергоаудиту в
установах та закладах
Лиманської міської ради:
Проведення енергоаудиту в
установах та закладах відділу
освіти
Проведення енергоаудиту в
установах та закладах відділу
культури і туризму
Придбання енергозберігаючих
ламп

Протягом
року

Краснолиманське
ВУВКГ

30,0

30,0

Економія паливно-енергетичних Електроенергії 0,014
ресурсів
млн.кВт.год.,на суму 28 тис.
грн.

Протягом
року

Краснолиманське
ВУВКГ

300,0

300,0

Економія паливно-енергетичних Електроенергії 0,46
ресурсів
млн.кВт.год., на суму 306,6
тис.грн.

7.

8

8.1

8.2

9.

10.

11.

12.

Проведення параметризації та
державної перевірки приладів
обліку електричної енергії для
зовнішнього освітлення
Придбання приладів обліку
електричної енергії для
зовнішнього освітлення
Розробка плану дій сталого
енергетичного розвитку та
клімату Лиманської об“єднаної
територіальної громади на
період до 2030 року

396,0

Відділ освіти
Лиманської міської
ради
Відділ культури і
туризму Лиманської
міської ради
Відділ культури і
туризму Лиманської
міської ради
КП "Лиманська СЄЗ"

200,0

200,0

Економія паливно-енергетичних 8 об'єктів
ресурсів

196,0

196,0

Економія паливно-енергетичних 10 об'єктів
ресурсів

22,0

22,0

400,0

400,0

Економія паливно-енергетичних Електроенергії 0,014
ресурсів
млн.кВт.год., на суму 28
тис.грн.
Підвищення рівня комфорту
120 од.
громадян, зниження рівня
злочинності та ризик ДТП

Протягом
року

КП "Лиманська СЄЗ"

60,0

60,0

Протягом
року

Відділ екології та
природних ресурсів
виконавчого комітету
Лиманської міської
ради

50,0

50,0

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Всього
Покращити умови перевезення
автомобільним транспортом

Запровадити сучасні системи управління
міським транспортом для підвищення
доступності та ефективності надання
транспортних послуг

Забезпечення ефективного функціонування
житлово-комунального господарства та

1.

Придбання автобусів для
пасажирських перевезень

2.

Розробка паспортів автобусних Протягом
маршрутів
року

1.

Впровадження системи GPS
навігації та системи
"Електронний квиток" на
міському пасажирському
транспорті
Всього

1

18 об'єктів

396,0

Протягом
року

Протягом
року

58 282,6
5.4. Дорожньо-транспортний комплекс
КП "Лиманська СЄЗ"
4200,0

1 088,0

Підвищення рівня комфорту
40 од.
громадян, зниження рівня
злочинності та ризик ДТП
Започаткування системного
підходу до управління
енергетичними ресурсами
громади, підвищення рівня
свідомого ставлення населення
до питань екології та
енергоощадності
57 194,6

4200,0

Кількість автобусів, одиниць

2

20,0

20,0

Кількість паспортів

4

350,0

350,0

Кількість автобусів, одиниць

6

4570,0
5.5. Житлове господарство та комунальна інфраструктура

4570,0

КП "Лиманська СЄЗ",
виконавчий комітет
міської ради
КП "Лиманська СЄЗ"

Поточний ремонт
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житлово-комунального господарства та
безперебійного енерго-, газо- та
водопостачання об'єктів соціальної сфери,
освіти, охорони здоров'я

1.1

Заміна віконних блоків в
житлових будинках м.Лиман

Протягом
року

КП "Лиманська СЄЗ"

507,5

507,5

1.2

Поточний ремонт - заміна
засувок в житлових будинках
м.Лиман

Протягом
року

КП "Лиманська СЄЗ"

200,0

200,0

1.3

Поточний ремонт під'їздів

Протягом
року

КП "Лиманська СЄЗ"

600,0

600,0

1.4

Поточний ремонт дитячих
майданчиків
Всього
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт шиферної
покрівлі та оголовків ДВК
житлових будинків м. Лиман, в
тому числі проектновишукувальні роботи
Заміна системи водостоку
житлових будинків м.Лиман

Протягом
року

КП "Лиманська СЄЗ"

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3
3.1

3.2

3.3

3.4

4
4.1

50,0

50,0

1357,5

1357,5

Покращення технічного стану
житла та покращення умов
проживання мешканців
будинків
Покращення технічного стану
житла та покращення умов
проживання мешканців
будинків
Покращення технічного стану
житла та покращення умов
проживання мешканців
будинків
Покращення технічного стану
елементів майданчиків

12 будинків, 905 осіб

40 під'їздів

15 од.

Протягом
року

КП "Лиманська СЄЗ"

10646,478

10646,478

Покращення технічного стану
житла та покращення умов
проживання

36 будинків, 1256 осіб

Протягом
року

КП "Лиманська СЄЗ"

1550,0

1550,0

5 будинків, 425 осіб

Капітальний ремонт козирьків Протягом
та тамбурів житлових будинків року
м. Лиман
Капітальний ремонт системи
Протягом
року
опалення, холодного
водопостачання у житлових
будинках м. Лиман, в тому
числі проектно-вишукувальні
роботи
Капітальний ремонт балконних Протягом
плит житлових будинків
року
м.Лиман, в тому числі проектновишукувальні роботи

КП "Лиманська СЄЗ"

528,0

528,0

КП "Лиманська СЄЗ"

4915,0

4915,0

Покращення технічного стану
житла та покращення умов
проживання
Покращення технічного стану
житла та покращення умов
проживання
Покращення технічного стану
житла та покращення умов
проживання

КП "Лиманська СЄЗ"

1150,0

1150,0

Покращення технічного стану
житла та покращення умов
проживання

7 будинків, 516 осіб

Капітальний ремонт
Протягом
електрощитових житлових
року
будинків м.Лиман, в тому числі
проектно-вишукувальні роботи

КП "Лиманська СЄЗ"

200,0

200,0

Покращення технічного стану
житла та покращення умов
проживання

10 будинків, 835 осіб

18989,478
20346,978

18989,478
20346,978

Досягнення вимог очищення
стічних вод до скиду у р.
Сіверський Дінець

1 один.

Забезпечення населення та
підприємств міста Лиман
очищеною водою

1 один.

Всього
Всього по підрозділу
Водопровідно-каналізаційне
господарство
Реконструкція каналізаційних
очисних споруд м. Лиман пров.
Робочий 24 потужністю 10000
м3/добу
Реконструкція станції
знезалізнення підземних вод за
адресою: вул. Зелений Гай 16а
м. Лиман Донецької області
Забезпечення
автотранспортними засобами екскаватор - 2 од, легковий
Sedan для відбору щонедільних
проб
Буріння нових свердловин на
водозаборі Краснолиманський 6
м. Лиман

6 будинків, 770 осіб

10 будинків, 879 осіб

2018-2020

Краснолиманське
ВУВКГ КП "Компанія
"Вода Донбаса"

16000,0

Протягом
року

Краснолиманське
ВУВКГ КП "Компанія
"Вода Донбаса"

8579,0

Протягом
року

Краснолиманське
ВУВКГ КП "Компанія
"Вода Донбаса"

4500,0

4500,0

Своєчасне усунення аварій та
робіт по заміни труб
водопровідних та
каналізаційних мереж

3 одиниці транспортних
засобів

2018-2019

Краснолиманське
ВУВКГ КП "Компанія
"Вода Донбаса"

4000,0

4000,0

Забезпечення без перебою
питною водою в літній
максимум населення та
підприємства міста Лиман

2 свердловини

Забезпечення стабільного
енергопостачання котелень

2 од.

Всього
Теплопостачання
Придбання пересувного дизель- Протягом
генератору 50 кВт для
року
забезпечення резервного
енергопостачання котелень

33079,0
ОКП "ДТКЕ"

800,0

16000,0

8579,0

8579,0

24500,0
800,0
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Придбання пересувного дизельгенератору 70 кВт для
забезпечення резервного
енергопостачання котелень
Всього
5
Реформування житловокомунального господарства
5.1 Фінансова підтримка ОСББ
"Комфорт-Театральна"
вул.Театральна №5, ОСББ
"Надія Лиман" вул.К.Гасієва
№20, "ОСББ Тепла Оселя
ЛИМАН" вул.К.Гасієва №6
м.Лиман (капітальний ремонт
покрівлі, прибудинкової
території)
Всього
6
Благоустрій
6.1 Дорожньо-мостове
господарство
6.1.1 Послуги щодо очищення та
зимового утримання доріг
Лиманської ОТГ
6.1.2 Поточний ремонт доріг по місту,
селам та селищам Лиманської
ОТГ
6.1.3 Капітальний ремонт доріг на
території Лиманської ОТГ

Протягом
року

4.2

Протягом
року

ОКП "ДТКЕ"

КП "Лиманська СЄЗ"

1200,0

1200,0

2000,0

2000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Забезпечення стабільного
енергопостачання котелень

2 од.

Фінансова підтримка ОСББ для 3 ОСББ
підтримки прибудинкової
території в належному стані

Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

640,8

640,8

Покращення руху транспортних 10000 кв. м
засобів та пішоходів

Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

5000,0

5000,0

Покращення руху транспортних 60 доріг (8000 кв.м)
засобів та пішоходів

Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

21200,0

21200,0

Покращення руху транспортних 20 доріг (48500 кв.м)
засобів та пішоходів

6.1.4 Виконання кошторисної
документації на проектновишукувальні роботи по обєкту
"Капітальний ремонт доріг
Лиманської ОТГ
6.1.5 Утримання мосту через річку
Сіверський Дінець

Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

550,0

550,0

Покращення руху транспортних 1 проект
засобів та пішоходів

Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

50,0

50,0

Покращення руху транспортних 1 об'єкт
засобів та пішоходів

6.1.6 Поточний ремонт тротуарів по
м.Лиман
6.1.7 Збільшення статутного капіталу
підприємства-придбання
бульдозера

Протягом
року
Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""
КП "Лиманський
"Зеленбуд""

199,0

199,0

6.1.8 Збільшення статутного капіталу
підприємства-придбання
автокрану до 30т
6.1.9 Збільшення статутного капіталу
підприємства-придбання
самоскид, грейдер, ескаватор на
базі МАЗ
6.1.10 Збільшення статутного капіталу
підприємства-придбання
сміттєвоза на базі МАЗ бункер
18,5
6.1.11 Капітальний ремонт тротуарів
по м. Лиман
6.1.12 Придбання та встановлення
дорожніх знаків, придбання
фарби для розмітки проїзної
частини автомобільних доріг
6.1.13 Капітальний ремонт
прибудинкової території
6.1.14 Будівництво зливової
каналізації м.Лиман
Всього
6.2 Зовнішнє освітлення
6.2.1 Зовнішнє освітлення в т.ч.:

Протягом
року

6.2.1.1 Освітлення вулиць м. Лиман

Безпека руху пішоходів

4 од.

Покращення стану грунтових
доріг, забезпечення
комунального підприємства
спецтехнікою
Забезпечення комунального
підприємства спецтехнікою

1 транспортний засіб

4500,0

4500,0

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

3000,0

3000,0

Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

3900,0

3900,0

Благоустрій ОТГ та покращення Придбання транспортного
стану зелених насаджень
засобу

Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

5000,0

5000,0

Зменшення стихійних звалищ

2 транспортних засоби

Протягом
року
Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""
КП "Лиманський
"Зеленбуд""

4000,0

4000,0

Безпека руху пішоходів

4 од.

199,0

199,0

Покращення руху транспортних 80 од.
засобів та безпека пішоходів

Протягом
року
Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""
Згідно договору

4000,0

4000,0

10100,0

500,0

9600,0

62338,8

36338,8

26000,0

Протягом
року

КП "Лиманська СЄЗ"

4554,085

4554,085

Протягом
року

КП "Лиманська СЄЗ"

2261,445

2261,445
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1 транспортний засіб

Безпека руху пішоходів

800 кв.м

Збереження стану доріг

55,2 км

Підвищення рівня комфорту
громадян, зниження рівня
злочинності та ризику ДТП
Підвищення рівня комфорту
громадян, зниження рівня
злочинності та ризику ДТП
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6.2.1.2 Зовнішнє освітлення сіл та
селищ Лиманської ОТГ

Протягом
року

КП "Лиманська СЄЗ"

2292,64

2292,64

6.2.2 Утримання зовнішнього
освітлення м. Лиман

Протягом
року

ТОВ «Енергія»

1120,0

1120,0

6.2.3 Утримання зовнішнього
освітлення сіл та селищ
Лиманської ОТГ
6.2.4 Капітальний ремонт ліній
зовнішнього освітлення сіл та
селищ
Всього
6.3 Зелене господарство
6.3.1 Придбання та садіння дерев,
квіткових рослин, насіння
трави, тощо
6.3.2 Придбання матеріалів для
організації поливу газонів та
квітників м. Лиман
6.3.3 Придбання газонокосарок та
бензопил, гілкорізу
6.3.4 Поточний ремонт об'єктів
благоустрою на території
Лиманської ОТГ: знесення
аварійних дерев,
омолоджування старих дерев та
кущів
6.3.5 Послуги з озеленення територій
та утримання зелених
насаджень
6.3.6 Утримання зелених насаджень

Протягом
року

ТОВ «Енергія»

720,0

720,0

Протягом
року

КП "Лиманська СЄЗ"

2500,0

2500,0

8 894,085

8894,085

Протягом
року

КП “Лиманський
Зеленбуд”

273,0

273,0

Протягом
року

КП “Лиманський
Зеленбуд”

60,0

60,0

Протягом
року
Протягом
року

КП “Лиманський
Зеленбуд”
КП "Лиманський
"Зеленбуд""

200,0

200,0

925,0

925,0

Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

279,0

279,0

Протягом
року
Всього
6.4 Похоронна справа
6.4.1 Утримання кладовищ - зарплата Протягом
сторожів
року

КП “Лиманський
Зеленбуд”

480,0

480,0

2217,0

2217,0

КП “Лиманський
Зеленбуд”

180,0

180,0

6.4.2 Поховання безрідних громадян Протягом
року

КП “Лиманський
Зеленбуд”

70,0

70,0

6.4.3 Розроблення технічної
документації із землеустрою
щодо інвентаризації земель під
кладовищами, отримання витяга
з держгеокадастра
6.4.4 Придбання та перевезення піску
на об'єкти благоустрою

Протягом
року

КП “Лиманський
Зеленбуд”

620,0

620,0

Протягом
року

КП “Лиманський
Зеленбуд”

588,0

588,0

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

КП “Лиманський
Зеленбуд”
КП “Лиманський
Зеленбуд”
КП “Лиманський
Зеленбуд”

1004,9

1004,9

20,0

20,0

800,0

Протягом
року

КП “Лиманський
Зеленбуд”

Всього
6.5 Санітарне очищення
6.5.1 Придбання та встановлення урн Протягом
на території Лиманської ОТГ
року

КП “Лиманський
Зеленбуд”

6.5.2 Облаштування контейнерних
майданчиків

КП “Лиманський
Зеленбуд”

6.4.5 Ремонт пам'ятників та стел
6.4.6 Придбання вінків
6.4.7 Встановлення огорожі на
кладовищах ОТГ (в т.ч.
проектно-кошторисна
документація)
6.4.8 Поточний ремонт огорожі на
кладовищах ОТГ

Протягом
року

Підвищення рівня комфорту
громадян, зниження рівня
злочинності та ризику ДТП
Підвищення рівня комфорту
громадян, зниження рівня
злочинності та ризику ДТП
Підвищення рівня комфорту
громадян, зниження рівня
злочинності та ризику ДТП
Підвищення рівня комфорту
громадян, зниження рівня
злочинності та ризику ДТП

Розвиток, збереження та
2500 од.квітів, 400 дерев
відновлення насаджень
населених пунктів, покращення
навколишнього природного
середовища та створення більш
сприятливих умов для
20 од.
життєдіяльності населення

Належне утримання та
функціонування кладовищ на
території Лиманської ОТГ
Належне утримання та
функціонування кладовищ на
території Лиманської ОТГ
Належне утримання та
функціонування кладовищ на
території Лиманської ОТГ

4 од.

Належне утримання та
функціонування об'єкті
благоустрою
Збереження культурного
надбання
Атрибут пам'яті поховання

4000 тонн

800,0

Належне утримання та
функціонування кладовищ на
території Лиманської ОТГ

200 м

83,0

83,0

Належне утримання та
функціонування кладовищ на
території Лиманської ОТГ

150 м

3365,9

3365,9

30,0

30,0

35 од.

50,0

50,0

Створення безпечних умов
життєдіяльності населення,
забезпечення захисту
навколишнього природного
середовища
Створення безпечних умов
життєдіяльності населення,
забезпечення захисту
навколишнього природного
середовища
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1 технічна документація

40 од.
150 шт.

40 од.
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6.5.3 Обстеження та проведення
Протягом
бактеорологічних аналізів дна року
міських пляжів Лиманської ОТГ

КП “Лиманський
Зеленбуд”

40,0

40,0

Утримання пляжів Лиманської 6 пляжів
ОТГ в належному стані

6.5.4 Обстеження дна озера
Ломоносівське м.Лиман

Протягом
року

КП “Лиманський
Зеленбуд”

3,0

3,0

1 об'єкт

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

КП “Лиманський
Зеленбуд”

1095,0

1095,0

6.5.6 Послуги з прибирання та
підмітання вулиць

Протягом
року

КП “Лиманський
Зеленбуд”

199,0

199,0

6.5.7 Утримання вуличного туалету
пров.Телеграфний м.Лиман

Протягом
року

КП “Лиманський
Зеленбуд”

15,0

15,0

6.5.8 Придбання контейнерів для
побутового сміття ОТГ

Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

1010,0

1010,0

Створення безпечних умов
життєдіяльності населення,
забезпечення захисту
навколишнього природного
середовища
Створення безпечних умов
життєдіяльності населення,
забезпечення захисту
навколишнього природного
середовища
Створення безпечних умов
життєдіяльності населення,
забезпечення захисту
навколишнього природного
середовища
Створення безпечних умов
життєдіяльності населення,
забезпечення захисту
навколишнього природного
середовища
Створення безпечних умов
життєдіяльності населення,
забезпечення захисту
навколишнього природного
середовища

2442,0

2442,0
Створення сучасних дитячих
майданчиків, які відповідають
вимогам безпеки
Створення сучасних дитячих
майданчиків, які відповідають
вимогам безпеки
Створення сучасних дитячих
майданчиків, які відповідають
вимогам безпеки

23 од.

Підвищення рівня комфорту
громадян
Підвищення рівня комфорту
громадян
Підвищення рівня комфорту
громадян

1 об'єкт

Всього
6.6 Майданчики
6.6.1 Поточний ремонт дитячих
ігрових майданчиків
6.6.2 Придбання та облаштування
дитячих майданчиків на
території Лиманської ОТГ
6.6.3 Поточний ремонт дитячих
майданчиків на прибудинковій
території
Всього
6.7 Інше
6.7.1 Утримання фонтану
(споживання води)
6.7.2 Поточний ремонт лавочок на
території Лиманської ОТГ
6.7.3 Придбання та встановлення
лавочок для благоустрою
території ОТГ
6.7.4 Придбання, доставка,
розміщення постерів
6.7.5 Придбання, утримання камер
відео спостереження на об'єкти
благоустрою
6.7.6 Благоустрій парку смт. Зарічне:
облаштування тротуарів, клумб,
освітлення території (в т.ч.
проектно-кошторисна
документація)
6.7.7 Поточний ремонт зупинок
6.7.8 Придбання комплектуючого та
видатного матеріалу до
гілкорізу, газонокосарок та
бензопил
6.7.9 Поточний ремонт торгівельних
рядів на території Лиманської
ОТГ
6.7.10 Поточний ремонт та
фарбування огорожі на
території Лиманської ОТГ

Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

195,0

195,0

Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

1040,0

1040,0

Протягом
року

КП "Лиманська СЄЗ"

50,0

50,0

1285,0

1285,0

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

КП “Лиманський
Зеленбуд”
КП “Лиманський
Зеленбуд”
КП “Лиманський
Зеленбуд”

Протягом
року
Протягом
року

20 тис. куб.м

1 об'єкт

400 од.

14 од.

6 од.

6,7

6,7

60,0

60,0

220,0

220,0

КП “Лиманський
Зеленбуд”
КП “Лиманський
Зеленбуд”

150,0

150,0

Розміщення постерів

100 од.

70,0

70,0

Підвищення рівня безпеки та
комфорту громадян

16 од.

Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

1200,0

1200,0

Підвищення рівня безпеки та
комфорту громадян

1 об'єкт

Протягом
року
Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""
КП "Лиманський
"Зеленбуд""

120,0

120,0
180,0

Підвищення рівня безпеки та
комфорту громадян
Підвищення рівня комфорту
громадян

10 од.

180,0

Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

300,0

300,0

Підвищення рівня комфорту
громадян

3 од.

Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

300,0

300,0

Підвищення рівня комфорту
громадян

2500 м
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6.7.11 Облаштування торгівельних
рядів на території Лиманської
ОТГ ( в т.ч проектновишукувальні роботи) (с.Рубці,
с.Лозове, с.Новоселівка)
6.7.12 Послуги з відлову
безпритульних тварин
Всього
Разом по розділу 6
Всього по програмі
Надавати соціальне житло та соціальні
гуртожитки для ВПО, дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування

Створення сприятливого середовища для
розвитку малого і середнього
підприємництва

Протягом
року

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

470

3826,7
84369,485
140795,463
8579,0
5.6. Житлове будівництво
КП "Лиманська служба
12317,3
єдиного замовника"

2.

Реконструкція будівліПротягом
гуртожитку, розташованого за року
адресою: вул. Івана Лейко, № 2
м. Лиман

КП "Лиманська служба
єдиного замовника"

Всього
1.

Реалізація заходів Програми
розвитку малого і середнього
підприємництва Лиманської
об’єднаної територіальної
громади на 2017-2018 роки

Протягом
року

32317,3
5.7. Розвиток підприємницького середовища
Виконавчий комітет
міської ради

Протягом
року

Виконавчий комітет
міської ради

1.

2.

4.

5.

1.
2.

Кадрове забезпечення

750,0

Нежитлова будівля-гуртожиток Протягом
по вул. Крупська (Студентська), року
4 м. Красний Лиман (Лиман) реконструкція

3.

Соціальний захист ветеранів війни та інших
пільгових категорій

КП "Лиманський
"Зеленбуд""

1.

2.

Створення підприємницької інфраструктури

Протягом
року

1.

750,0

Підвищення рівня комфорту
громадян

470,0

Забезпечення безпеки громадян 626 тварин

3826,7
58369,485
79716,463

26500,0

20000,0

10,0

3 торгові ряди

26000,0
26000,0
12317,3

Вирішення житлового питання
осіб, переміщених з тичасово
окупованої території та районів
проведення АТО

Впорядкування 41 кімнати (в
т.ч. 2 - для маломобільних
груп населення) для
проживання 82 осіб

20000,0

Реконструкція будівлі
гуртожитку для вирішення
питання житлових умов для
дітей-сиріт та осіб,
переміщених з тимчасово
окупованої території та районів
проведення АТО

Облаштування 10 кімнат для
25 дітей-сиріт та 6 квартир,
що забезпечить житлом 25
внутрішньо переміщених осіб

Кількість оприлюднень
інформації про вільні
приміщення

12

Кількість засідань,всього.в тому
числі
Конференцій
Семінарів
Круглих столів

6

2
100
4
10
20
2
4
50

32317,3

10,0

Передача міжбюджетних
Протягом
Виконавчий комітет
4000,0
2000,0
2000,0
трансфертів на суми
року
міської ради
співфінансування заходів щодо
фінансової підтримки суб’єктів
малого підприємництва
Всього
4010,0
2000,0
2010,0
5.8. Розвиток внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів
Суб'єкти
500,0
Розширити торгову мережу за Протягом
500,0
року
господарювання
рахунок побудови нових та
відновлення роботи
законсервованих підприємств

2
2
2

200,0

200,0

600,0

600,0

Магазини, од
Торгова площа, кв.м
Робочі місця
Дрібнороздрібна мережа, од
Робочі місця
Кількість підприємств, од
Робочі місця
Ярмарки, кількість од.

Суб'єкти
господарювання

120,0

120,0

Кількість населених пунктів

12

Протягом
року

Суб'єкти
господарювання

40,0

40,0

Кількість населених пунктів

4

Травеньвересень
Забезпечити надання соціальних Протягом
послуг ветеранам війни та
року
громадянам пільгових категорій

Суб'єкти
господарювання
Суб'єкти
господарювання

Кількість осіб

50

Кількість осіб

50

Сприяти підвищенню
кваліфікації спеціалістів
торгівлі,спеціалістів побутової
сфери

Суб'єкти
господарювання

Кількість осіб

6

Розширити мережу підприємств Протягом
сфери послуг
року
Провести 50 ярмаркових заходів Протягом
року

Суб'єкти
господарювання
Суб'єкти
господарювання

Організація виїзної торгівлі
продовольчими та
промисловими товарами в
сільській місцевості
Продовження проведення
оптоінтернету в сільській
місцевості
Провести благодійні обіди

Протягом
року

Протягом
року

6,0

6,0
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Захист прав громадян, як споживачів

1.

Розширення спроможності центрів зайнятості 1.1
регіону, моніторинг стану ринку праці, а
також підготовка та перекваліфікація
населення, зокрема ВПО

1.2

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Проводити роботу з розгляду
Протягом
скарг і звернень. Сприяти
року
покупцям щодо реалізації їхніх
прав захисту прав споживачів.
Систематично проводити в
засобах масової інформації
публікації по підвищенню
інформованності населення з
питань захисту їхніх прав, як
споживачів
Всього
3.1.11. Ринок праці.
Зайнятість населення
1. Заходи розвитку
Проводити моніторинг попиту Протягом
роботодавців щодо працівників року
конкретних спеціальностей та
професій шляхом проведення
анкетування ПОУ

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
виконавчого комітету
міської ради

Кількість публікацій

1466,0
5.9. Ринок праці. Зайнятість населення

4

1466,0

Міськцентр зайнятості,
виконком міської ради,
роботодавці

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

Протягом
року

Міськцентр зайнятості,
роботодавці

Кількість осіб

Протягом
року

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

Розвиток малого та середнього
підприємництва в об“єднаній
територіальній громаді,
інформаційна та консультаційна
підтримка з питань організації
власної справи суб’єктам
підприємницької діяльності.
Орієнтація незайнятого
населення на підприємницьку
діяльність. Надання одноразової
виплати допомоги по
безробіттю для зайняття
підприємницькою діяльністю

Проводити інформаційноПротягом
року
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

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

Кількість семінарів, нарад

12

Кількість осіб

45

Забезпечити професійну
підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації осіб з
числа безробітних з
урахуванням поточної та
перспективної потреб ринку
праці
2. Розширення сфери
застосування праці, сприяння
зайнятості населення
Стимулювання розвитку
підприємницької ініціативи
клієнтів служби зайнятості в
місті Лиман з метою
започаткування або відновлення
(розширення) власного бізнесу

3. Сприяння зайнятості громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та учнівської молоді
Сприяти створенню нових
Протягом
Виконком міської ради,
робочих місць, в т.ч. шляхом
роботодавці,
року
виплати компенсації
Міськцентр зайнятості
роботодавцю в розмірі єдиного
внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
за відповідну особу
Відслідковувати та формувати
базу даних про вакансії, на які
можливе працевлаштування
молоді, в тому числі дітейінвалідів, дітей-сиріт

Протягом
року

Міськцентр зайнятості

Формувати базу даних про
вакансії
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4.1.

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

Виконком міської ради,
роботодавці, Міський
центр зайнятості

працевлаштування за сприянням
міського центру зайнятості на
вільні та новостворені робочі
місця;
професійну підготовку,
перепідготовку або підвищення
кваліфікації зареєстрованих
безробітних під замовлення
роботодавців або для
самозайнятості
сприяти підтриманню
конкурентоспроможності
шляхом перепідготовки,
спеціалізації, підвищення
кваліфікації за професіями та
спеціальностями для
пріоритетних видів економічної
діяльності шляхом видачі
ваучерів для встановлених
категорій громадян

5.1.

Забезпечити укладання
територіальної угоди та її
виконання
ВСЬОГО

Протягом
року

1.

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

Постійно

1.

Затвердження Стратегії
розвитку Лиманської ОТГ до
2025 року

I квартал

2.

Впровадження системи
IV квартал
моніторингу та оцінки
результативності реалізації
Стратегії розвитку Лиманської
ОТГ до 2025 року
Технічне забезпечення робочого I квартал
місця спеціаліста відділу
містобудування та архитектури
виконавчого комітету міської
ради, який безпосередньо
опрацьовує питання
містобудівного кадастру

5.2.

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

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

Міський центр
900,0
Залучити до участі в
оплачуваних громадських та
зайнятості, КП
"Лиманський
інших роботах тимчасового
характеру безробітних
"Зеленбуд", УСЗН
5. Регулювання соціально-трудових відносин, зовнішньої трудової міграції
Забезпечувати здійснення
Протягом
Виконком міської ради
соціального діалогу та
року
функціонування тристоронньої
соціально-економічної ради

1

450,0

450,0

Виконком міської ради

900,0
Ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування
5.10. Формування спроможних територіальних громад
Відділи і управління
Не потребує
міської ради та її
фінансування
виконавчого комітету в
межах компетенції

450,0

Робоча група з розробки Не потребує
Стратегії розвитку
фінансування
Лиманської ОТГ до
2025 року
Робоча група з розробки Не потребує
Стратегії розвитку
фінансування
Лиманської ОТГ до
2025 року
Відділ містобудування
та архитектури
виконавчого комітету
міської ради

32,94

Кількість працевлаштованих,
осіб

660

Кількість осіб

250

Кількість осіб

5

Кількість осіб

720

Кількість засідань соціальноекономічних рад

4

Кількість укладених угод

1

Кількість заходів

За потребою

Кількість проектів

1

Кількість заходів

1

450,0

Устаткування автоматизованого Dell Optiplex 5040MT|MT|i5робочого місця
6500|W10Pro64|8GB|500GB|R
W|NOOB(N017O5040MT01)/K
b/Mouse, ИБП PROTECT
ALPHA 600 (AEG UPS Protect
alpha 600 VA / 360 W)
/мережевий фільтр 5 роз. 3М/
210-AJEX Professional Monitor
Dell 24 Monitor | P2417H 60.4cm(23.8") Black, EUR

32,94
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2

3

3.1

Впровадження відповідного
програмного забезпечення для
впровадження електроних
послуг і функціонування
електронної бази даних
Забезпечення функціонування
Центру надання
адміністративних послуг
Створення відокремлених
робочих місць ЦНАПу в
старостинських округах

Протягом
року

Відділ інформа-ційних
технологій
виконавчого комітету
міської ради

Протягом
року

3.2.

Придбання електронної системи ІІ півріччя
керування чергою та оцінки
якості обслуговування

3.3.

ІІ півріччя
Встановлення автоматичних
робочих місць зі спеціальним
програмним забезпеченням для
інформаційної підсистеми
“Оформлення документів, що
підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи
її спеціальний статус” для
забезпечення оформлення,
видачі, обміну, пересилання,
вилучення, повернення державі,
знищення паспорта
громадянина України
Придбання електронних
ІІ півріччя
інформаційних терміналів для
відвідувачів з доступом до
мережі Інтернет

3.4

4.
4.1

4.2

Навчання адміністраторів
ЦНАП
Навчання адміністраторів
ЦНАП

Навчання спеціалістів
віддалених робочих місць в 12
старостинських округах

Протягом
року

Протягом
року

Всього по таблиці
Надавати допомогу та підтримку процесу
об’єднання місцевих громад шляхом
сприяння процесу узгодження між
громадами, а також інституційному та
організаційному зміцненню
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

Забезпечення раціонального розселення
соціально-незахищених верств населення,
раціональне використання території

1.

Роботи з проектування Схеми Протягом
планування території району (в року
межах Лиманської об’єднаної
територіальної громади)

1.

Роботи по виготовленню із
Протягом
застосуванням
року
геоінформаційних технологій у
цифровій формі актуалізованої
картографічної основи території
м. Лиман в масштабі 1:2000

2.

Роботи по внесенню змін до
Протягом
генерального плану з
року
розробленням плану зонування
міста Лиман

1.

Роботи по розробці детального Протягом
плану території по вулиці
року
Оборони у місті Лиман
Донецької області

Кількість
сервісів

5

1333,8

Кількість відокремлених
робочих місць

12

31,5

283,5

Електронна система

1

1480,0

148,0

1332,0

Устаткування автоматизованого 2
робочого місця

Відділ надання
адміністративних
послуг виконавчого
комітету Лиманської
міської ради

110,0

11,0

99,0

Електронний термінал

2

Відділ надання
адміністративних
послуг виконавчого
комітету Лиманської
міської ради
Відділ надання
адміністративних
послуг виконавчого
комітету Лиманської
міської ради

70,0

7,0

63,0

Участь у: семинарахпрактикумах; тренінгах

3
3

60,0

6,0

54,0

Участь у: семинарахпрактикумах; тренінгах

3
2

3560,94
32,94
5.11. Впровадження заходів територіального планування
Відділ містобудування
500,0
та архітектури
виконавчого комітету
Лиманської міської
ради
Відділ містобудування
550,0
та архітектури
виконавчого комітету
Лиманської міської
ради

362,7

3165,3

Відділ містобудування
та архітектури
виконавчого комітету
Лиманської міської
ради
Відділ містобудування
та архітектури
виконавчого комітету
Лиманської міської
ради

11,0

11,0

Відділ надання
адміністративних
послуг виконавчого
комітету Лиманської
міської ради
Відділ надання
адміністративних
послуг виконавчого
комітету Лиманської
міської ради
Відділ надання
адміністративних
послуг виконавчого
комітету Лиманської
міської ради

1482,0

148,2

315,0

500,0

Обгрунтування майбутніх
потреб і визначення переважних
напрямів використання
територій

550,0

Аналіз та оцінка сучасного
стану використання території
міста

580,0

580,0

Визначення умов та обмежень
використання території для
містобудівних потреб у межах
визначених зон

45,0

45,0

Формування планувальної
організації забудови окремої
ділянки для будівництва житла
для соціально-незахищених
верств населення та ВПО
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Надавати допомогу та підтримку процесу
об’єднання місцевих громад шляхом
сприяння процесу узгодження між
громадами, а також інституційному та
організаційному зміцненню

2.

Роботи по розробці детального Протягом
плану території по вулиці Івана року
Лейка у місті Лиман Донецької
області

3.

Послуги з проектування
Протягом
комплексної схеми розміщення року
тимчасових споруд для
провадження підприємницької
діяльності на території міста
Лиман
Всього

Відділ містобудування
та архітектури
виконавчого комітету
Лиманської міської
ради
Відділ містобудування
та архітектури
виконавчого комітету
Лиманської міської
ради

45,0

45,0

100,0

100,0

1820,0
5.12. Розвиток земельних відносин
Розробники
300,0
документації із
землеустрою

Формування планувальної
організації забудови окремої
ділянки для будівництва житла
для соціально-незахищених
верств населення та ВПО
Дотримання передбачених
законодавством норм та правил,
вимог до утримання тимчасових
споруд при оформленні
паспорту прив’язки тимчасових
споруд

1820,0
Створення інформаціонної бази 24,195 тис.га
для ведення державного
земельного кадастру,
регулювання земельних
відносин, оподаткування
Організація ефективного
1,3361 тис.га
сільськогосподарського
виробництва і впорядкування
сільськогосподарських угідь,
раціональне використання та
охорона земель, створення
сприятливого екологічного
середовища і покращення
природних ландшафтів

1.

Оновлення планово картографічних матеріалів

Протягом
року

2.

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

Протягом
року

Розробники
документації із
землеустрою

82,6

3

Встановлення і зміна меж
Протягом
адміністративно-територіальних року
одиниць

Розробники
документації із
землеустрою

3000,0

3000,0

4

Проведення нормативної
грошової оцінки земель
населених пунктів

Протягом
року

Розробники
документації із
землеустрою

350,0

300,0

10,0

40,0

5

Проведення інвентаризації
земель
несільськогосподарського
призначення

Протягом
року

Розробники
документації із
землеустрою

125,0

10,0

90,0

25,0

6

Підготовка, організація та
проведення земельних торгів у
формі аукціону

Протягом
року

Розробники
документації із
землеустрою

20,0

20,0

7

Передача земельних ділянок у
власність громадянам,
учасникам АТО

Протягом
року

Розробники
документації із
землеустрою

100,0

300,0

82,6

100,0
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Приведення існуючих меж
району, населених пунктів у
відповідність до фактичного
стану, збільшення надходження
коштів до бюджету від плати за
землю
Визначення якісних
характеристик, економічної
цінності та вартості земель,
збільшення надходження
коштів до бюджету від плати за
землю
Встановлення місця
розташування об'ектів, меж
земельних ділянок, виявлення
земель, що не
використовуються,
використовуються
нераціонально або не за
цільовим призначенням,
виявлення деградованих
сільськогосподарських угідь і
забруднених земель, здійснення
державного контролю за
використанням та охороною
земель
Визначення оптимальної плати
за користування земельними
ділянками, оформлення
відповідної землевпорядної
документації, забезпечення
прозорості та запобігання
корупцийним діянням в області
ринку земель
Набуття громадянами права на
землю шляхом безкоштовної
передачі земельних ділянок у
власність

120,975 тис.га

25,200 тис.га

0,045 тис.га

2 зем.ділян.

0,100 тис.га

Лист1

8

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

Протягом
року

Розробники
документації із
землеустрою

75,0

75,0

9

Виготовлення документації із
землеустрою на земельні
ділянки комунальної власності

Протягом
року

Розробники
документації із
землеустрою

390,0

390,0

Всього
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

4442,6
5.13. Розвиток громадянського суспільства
Загальний відділ,
Не потребує
організаційний відділ фінансування
виконавчого комітету
міської ради

4095,0

Захист констуційних прав
0,041 тис.га
власників земельних ділянок.
Підвишення соціальних
стандартів для
військовослужбовців-учасників
АТО
Оформлення права комунальної 0,080 тис.га
власності на земельні ділянки
для подальшого використання
їх по цільовому призначенню
182,6

165,0

1.

Забезпечення вільного доступу Постійно
громадян, представників ІГС на
засідання міської ради та її
виконавчого комітету

2.

Постійно
Сприяння використанню
інструментів місцевої
демократії, а саме: 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 Постійно
Сприяння діяльності
Громадської ради при
виконавчому комітеті
Лиманської міської ради
Забезпечення виконання
Протягом
місцевої цільової програми
року
"Громадський бюджет
Лиманської об’єднаної
територіальної громади на 2017 2020 роки"
Реалізація проекту «Створення Протягом
платформи для спілкування
року
«Простір єднання»

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

Громадська організація
«Нітриус», інінціативна
група самодопомоги
«Шандриголянки»

140,0

7,0

133,0
Реалізація проекту
(Українськ
ий жіночий
фонд ООН
ЖінкиПРООН)

1

6.

Реалізація проекту «Відкриття
«Соціального громадського
центру»

Протягом
року

Ініціативна група
самодопомоги
«Ярівчанка»

160,0

8,0

152,0
Реалізація проекту
(Українськ
ий жіночий
фонд ООН
ЖінкиПРООН)

1

7.

Реалізація проекту «Центр
дозвілля та спілкування
молодих мам»

Протягом
року

Група самодопомоги
«Зарічненські дівчата»

132,76

6,638

Реалізація проекту
126,122
(Українськ
ий жіночий
фонд ООН
ЖінкиПРООН)

1

3.

4.

5.

Відділи і управління
Не потребує
міської ради та її
фінансування
виконавчого комітету в
межах компетенції
Відділи і управління
750,0
міської ради та її
виконавчого комітету в
межах компетенції

Кількість звітувань.
Кількість громадських слухань.
Кількість консультацій з
громадськістю.
Кількість електроних петицій
Кількість громадських
експертиз

8
4
10
6
6

Кількість засідань Громадської 12
ради

750,0
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Кількість договорів
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1182,76

Всього

771,638

411,122

Ціль 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО
5.14. Соціальний захист населення
Сприяння пошуку та залученню фінансових 1
та інших ресурсів з різних джерел,
необхідних для надання соціальних послуг на
рівні громади
2

3

4

5

6
7

7.1

Соціальний захист
Призначення та виплата
Протягом
допомоги дітям, бітьки яких
року
ухиляються від сплати аліментів

Відділ грошових виплат
та компенсацій УСЗН

92,2

Призначення виплати
Протягом
щомісячної грошової допомоги року
учням із числа дітей-сиріт

Відділ грошових виплат
та компенсацій УСЗН

193,2

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"
Щомісячна грошова допомога,
особам,які проживають разом з
інвалідом I,II гр.внаслідок
психічного розладу потребують
догляду за ними
Виплата соціальних стипендій
студентам (курсантам) вищих
навчальних закладів
Видатки бюджету за
призначеними субсидіями
Забезпечити виконання
законодавства України щодо
соціального захисту інвалідів:
забезпечення санаторнокурортним лікуванням інвалідів

Протягом
року

Відділ грошових виплат
та компенсацій УСЗН

1983,6

Протягом
року

Відділ грошових виплат
та компенсацій УСЗН

Протягом
року

Відділ
персоніфікованого
обліку УСЗН
Відділ грошових виплат
та компенсацій УСЗН

Протягом
року

Протягом
року

7.2

надання матеріальної допомоги Протягом
року

7.3

виплата матеріальної допомоги Протягом
військовослужбовцям,
року
звільненним з військової
строкової служби

7.4

виплата компенсацій за
невикористану санаторнокурортну путівку

7.5

виплата компенсацій на бензин, Протягом
ремонт і технічне
року
обслуговування автомобілів

7.6

встановлення телефонів

Протягом
року

7.7

надання пільг на житловокомунальні послуги інвалідам
I,II гр. та дітям –інвалідам по
зору
Витрати на поховання ветеранів
війни

Протягом
року

8

Протягом
року

Протягом
року

Кількість дітей, осіб

33

Кількість учнів з числа дітейсиріт, осіб

42

1983,6

Кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, осіб

13

1678,8

1678,8

Кількість осіб, які проживають 80
з інвалідом 1, 11 гр., осіб

3192,0

3192,0

Кількість студентів, осіб

173489,8

173489,8

Відділ з питань
обслуговування
інвалідів, ветеранів
війни та праці УСЗН
Відділ з питань
обслуговування
інвалідів, ветеранів
війни та праці УСЗН
Відділ з питань
обслуговування
інвалідів, ветеранів
війни та праці УСЗН

425,0

425,0

Кількість інвалідів, осіб

53

45,0

45,0

Кількість осіб

65

13,0

13,0

Кількість військовослужбовців, 5
осіб

Відділ з питань
обслуговування
інвалідів, ветеранів
війни та праці УСЗН
Відділ з питань
обслуговування
інвалідів, ветеранів
війни та праці УСЗН
Відділ з питань
обслуговування
інвалідів, ветеранів
війни та праці УСЗН
Відділ з питань
обслуговування
інвалідів, ветеранів
війни та праці УСЗН
Відділ з питань
обслуговування
інвалідів, ветеранів
війни та праці УСЗН,
терцентр

13,4

13,4

Кількість отримувачів за
невикористану путівку, осіб

38

92,2

193,2

226

Кількість отримувачів субсидій, 12100
осіб

17,8

17,8

Кількість отримувачів
компенсації, осіб

38

0,3

0,3

Кількість осіб

3

Кількість інвалідів, осіб

33

Кількість осіб

10

101,4

13,6

101,4

13,6
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Виплата компенсацій
постраждалим внаслідок від
аварії на Чорнобильській АЕС
відповідно до закону України
"Про статус і соціальних захист
громадян постраждалих від
ЧАЕС"
Компенсаційні виплати за
пільгове перевезення окремих
категорій громадян залізничним
транспортом

Протягом
року

Відділ з питань
обслуговування
інвалідів, ветеранів
війни та праці УСЗН

1085,7

Протягом
року

УСЗН

2138,0

Компенсаційні виплати за
пільгове перевезення окремих
категорій громадян
автомобільним транспортом
Видатки на забезпечення дітей з
інвалідністю і дітям віком до
двох років, які належать до
групи ризику щодо отримання
інвалідності, реабілітаційних
послуг
Щомісячні стипендії особам,
яким виповнилось 100 і більше
років
Щорічна разова грошова
допомога ветеранам війни до 5
травня
Забезпечення працездатності
програмного комплексу
Криптосервір»
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
Виплата компенсації за
залізничне перевезення
громадянам постраждалим
внаслідок Чорнобильської
катастрофи
Пільги окремим категоріям
громадян з послуг зв’язку

Протягом
року

УСЗН

Протягом
року

Відділ з питань
обслуговування
інвалідів, ветеранів
війни та праці УСЗН

Протягом
року

УСЗН

До 30
УСЗН
вересня 2017
року
Протягом
УСЗН
року

Кількість осіб

267

2138,0

Кількість пільговиків, осіб

13273

1500,0

1500,0

Кількість пільговиків, осіб

13748

100,0

100,0

Кількість осіб

6

7,2

7,2

Кількість осіб

8

кількість ветеранів, осіб

1602

1710,0

1085,7

1710,0

1,1

1,1

Стабільна робота програми, од. 1

Протягом
року

Відділ з питань
обслуговування
інвалідів, ветеранів
війни та праці УСЗН

18,0

18,0

Кількість отримувачів
компенсації, осіб

13

Протягом
року

Відділ з питань
обслуговування
інвалідів, ветеранів
війни та праці УСЗН

7,2

7,2

Кількість отримувачів
компенсації, осіб

179

Протягом
року

Відділ
персоніфікованого
обліку УСЗН
УСЗН

144,3

144,3

Кількість осіб

378

104,0

104,0

УСЗН

400,0

400,0

Кількість комп’ютерної техніки, 8
од.
Ремонт приміщення
1

Лиманський центр
соціальної реабілітації
дітей-інвалідів

6,4

6,4

Кількість отримувачів обідів,
осіб

160

Придбання персональних
Протягом
комп’ютерів для УСЗН
року
Капітальний ремонт фасаду
Протягом
приміщення управління
року
Придбання комплексних обідів Протягом
року
на проведення святкових
заходів для дітей-інвалідів, які
проходять курс реабілітації у
центрі
Забезпечення подарунками дітей-Протягом
інвалідів, які не відвідують
року
дошкільні та шкільні учбові
заклади
Поточний ремонт кімнати
Протягом
Лиманського центру соціальної року
реабілітації дітей-інвалідів

Лиманський центр
соціальної реабілітації
дітей-інвалідів

13,0

13,0

Кількість дітей, осіб

130

Лиманський центр
соціальної реабілітації
дітей-інвалідів

50,0

50,0

Ремонт кімнати

1

Фінансова підтримка міської
Протягом
організації Ради ветеранів війни року
та праці

Громадська організація
"Лиманська міська рада
ветеранів війни"

190,1

190,1

Кількість осіб

220
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Фінансова підтримка міської
організації "Союз Чорнобиль"

Протягом
року

Громадська організація
"Лиманська міська рада
ветеранів війни"

35,0

35,0

Кількість осіб

30

26

Фінансова підтримка міської
Спілки ветеранів Афганістану

Протягом
року

Громадська організація
"Лиманська міська рада
ветеранів війни"

35,0

35,0

Кількість осіб

25

27

Фінансова підтримка міської
організації інвалідів
"Подолання"
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

Громадська організація
"Подолання"

50,0

50,0

Кількість осіб

55

Протягом
року

Територіальний центр
соціального
обслуговування

2,0

2,0

Кількість осіб

20

Надання матеріальної допомоги
інвалідам, ветеранам війни і
праці, непрацездатним,
малозабезпеченим громадянам,
на підставі обстеження їх
соціально- побутових умов
проживання
Надання матеріальної допомоги
на поховання виконавцям
волевиявлення померлих
малозабезпечених осіб.

Протягом
року

Виконавчий комітет
міської ради,
Територіальний центр
соціального
обслуговування

1000,0

1000,0

Кількість осіб

1500

Протягом
року

Територіальний центр
соціального
обслуговування

55,0

55,0

Кількість осіб

55

Придбання меблів для
відділення стаціонарного
догляду для постійного
проживання Територіального
центру м.Лиман
Розробка проектно –
кошторисної документації на
утеплення та капітальний
ремонт будівлі Територіального
центру м.Лиман

Протягом
року

Територіальний центр
соціального
обслуговування

500,0

500,0

Придбання меблів, одиниць

40

Протягом
року

Територіальний центр
соціального
обслуговування

30,0

30,0

Розробка ПКД

1

Протягом
року

Територіальний центр
соціального
обслуговування
УСЗН

30,0

30,0

Придбання кондиционерів

5

38,0

38,0

Кількість осіб

2

28

29

30

31

32

33

34

Сприяння пошуку та залучення фінансових та
інших ресурсів з різних джерел , необхідних
для надання соціальних послугна рівні
громади

1

2

Придбання кондиціонерів для
Територіального центру
соціального обслуговування
Видатки на відшкодування
пільг, які надаються почесним
громадянам Лиманської ОТГ
Пенсійне забезпечення
Створення дистанційних
робочих місць:
Дробишевський, Рубцівський,
Ямпільський, Криволуцький
старостинські округи
Створення віртуальних
робочих місць :
Шандриголівський,
Новоселівський, Зарічненський,
Рідкодубівський старостинські
округи

Протягом
року

Протягом
року

Лиманська міська рада, Не потребує
Управління Пенсійного фінансування
фонду України в м.
Красний Лиман

Створення дистанційних
робочих місць для надання
послуг та покращення умов
обслуговування громадян

Протягом
року

Лиманська міська рада, Не потребує
Управління Пенсійного фінансування
фонду України в м.
Красний Лиман

Створення віртуальних робочих
місць для надання послуг та
покращення умов
обслуговування громадян

Всього по розділам
Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру

1

Збереження мережі дошкільних Протягом
навчальних закладів з
року
логопедичними групами

Управління освіти,
молоді та спорту

2

Поточне утримання центра
позашкільної роботи
Видання,придбання,зберігання і
доставка підручників для учнів
загальноосвітніх навчальних
закладів

Протягом
року
Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту
Управління освіти,
молоді та спорту

3

190509,1
5.15. Освіта
4156,0

183728,5

224,9

6555,7
4156,0

2471,4

2471,4

70,3

70,3
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Кількість дітей з вадами мови,
які відвідують дошкільні
заклади

143

Кількість учнів та гуртків

1400/82

Кількість видань

500
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9

10
11
12
13
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15
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17
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19

20

21

22

Забезпечення фінансування
заходів щодо охорони праці
- забезпечення виплат за
шкідливі умови та роботу з
деззасобами
Проходження навчання
операторів газових котелень та
завідувачів господарствами
Проходження навчання
кочегарів вугільних котелень
Навчання на групу допуску з
електробезпеки завідувачів
господарствами та
відповідальних осіб
Навчання з питань цивільного
захисту
Придбання комп'ютерів та
ноутбуків для закладів відділу
освіти

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

1503,6

1503,6

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

15,0

Протягом
року
Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту
Управління освіти,
молоді та спорту

Протягом
року
Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту
Управління освіти,
молоді та спорту

Придбання шкільних автобусів Протягом
року
Протягом
Придбання вогнегасників у
навчальні заклади
року
Придбання пожежних рукавів у Протягом
навчальні заклади освіти
року
Придбання принтерів для
Протягом
навчальних закладів
року

Управління освіти,
молоді та спорту
Управління освіти,
молоді та спорту
Управління освіти,
молоді та спорту
Управління освіти,
молоді та спорту

6000,0

2,3

2,3

143,5

143,5

Придбання
багатофункціональних
пристриїв для навчальних
закладів освіти
Придбання інтерактивних
дошок для навчальних закладів
освіти
Придбання музичних центрів
для навчальних закладів освіти

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

222,0

222,0

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

555,0

555,0

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

166,5

166,5

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

31,1

31,1

Протягом
року
Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту
Управління освіти,
молоді та спорту

Протягом
року

Придбання національних
костюмів для проведення
загальношкільних заходів для
загальноосвітніх закладів та
центрупозашкільної роботи
Придбання протипожежного
обладнання для закладів освіти
Освітлення спортивних
майданчиків
Оновлення матеріальнотехнічної бази дошкільного
навчального закладу с-ща
Зарічне
Розробка проектно-кошторисної
документації по капітальним
ремонтам та реконструкції
закладів освіти (Рубцівська
ЗОШ , ДНЗ № 2,
Новоселівський НВК, ДНЗ № 1,
Тернівський НВК, ДНЗ № 3,
Гімназія, ДНЗ № 7, ДНЗ
с.Дробишеве, Рідкодубівський
НВК, ДНЗ № 4, ДНЗ № 10,
Ямпільський НВК, НВК с-ща
Нове)
Капітальний ремонт
Ямпільського навчальновиховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-дошкільний
навчальний заклад"

Кількість ставок, яким
виплачується доплата

400

15,0

Кількість працівників, які
пройдуть начання

44

39,9

39,9

57

14,9

14,9

Кількість працівників, які
пройдуть начання
Кількість працівників, які
пройдуть начання

Кількість працівників, які
пройдуть начання
Кількість комп'ютерів та
ноутбуків; кількість закладів
для яких будуть придбані
комп'ютери
Кількість автобусів

10

Кількість вогнегасників

135

Кількість пожежних рукавів

4

3,5

3,5

3575,0

3575,0

4200,0

69,0

1800,0
69,0

34

278 ; 37

4

Кількість принтерів; кількість 41; 37
закладів для яких будуть
придбані принтери
Кількість пристроїв; кількість 37; 37
закладів для яких вони будуть
придбані
Кількість дошок; кількість
закладів для яких будуть вони
придбані
Кількість центрів; кількість
закладів для яких будуть вони
придбані
Кількість закладів, для яких
буде придбано національні
костюми

37; 37

37; 37

23

Кількість закладів, по яким буде 17
придбано обладнання
Кількість спортивних
11
майданчиків, які будуть
освітлені
Кількість дітей та комплектів
53 дитини, комплект меблів меблів
15 штук

2,0

2,0

376,0

376,0

Управління освіти,
молоді та спорту

300,0

300,0

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

1500,0

1500,0

Кількість закладів, по яким буде 14
виготовленоь ПКД

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

12901,45

1290,15

Кількість закладів, які будуть
відремонтовано

11611,305
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23

Капітальний ремонт
Протягом
Олександрівського навчально- року
виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І
ступеня-дошкільний навчальний
заклад" Лиманської міської
ради Донецької області за
адресою: вул.Шевченка,10, с.
Олександрівка, Лиманський
район, Донецька область

Управління освіти,
молоді та спорту

951,1

951,1

Кількість закладів, які будуть
відремонтовано

1

24

Капітальний ремонт будівлі
Лозівського навчальновиховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-дошкільний
навчальний заклад" , який
розташований за адресою:
Донецька область, с. Лозова,
вул. Шкільна, буд.1"
Капітальний ремонт будівлі
Коровоярського навчальновиховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-дошкільний
навчальний заклад" Лиманської
міської ради Донецької області
за адресою: вул. Спортивна, 22
с. Коровій Яр, Лиманський
район, Донецька область

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

3409,6

3409,6

Кількість закладів, які будуть
відремонтовано

1

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

2517,2

2517,2

Кількість закладів, які будуть
відремонтовано

1

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

14016,316

1401,632

Кількість закладів, які будуть
відремонтовано

1

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

3000,0

3000,0

Кількість закладів, які будуть
відремонтовано

1

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

1500,0

1500,0

Кількість закладів, які будуть
відремонтовано

1

29

Капітальний ремонт с заходами Протягом
термомодернізації відділу
року
освіти Лиманської міської ради

Управління освіти,
молоді та спорту

4008,0

4008,0

Кількість закладів, які будуть
відремонтовано

1

30

"Капітальний ремонт з
використанням заходів
термомодернізації будівлі
Торського НВК"
Капітальний ремонт з
використанням заходів по
термомодернізації будівлі
Лиманського ліцею

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

9218,485

9218,485 Кількість закладів, які будуть
відремонтовано

1

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

2850,35

2850,35

Кількість закладів, які будуть
відремонтовано

1

32

Протягом
Реконструкція з використанням
року
заходів термомодернізації
будівлі загальноосвітньої школи
№ 2 у м. Лиман

Управління освіти,
молоді та спорту

38848,712

38848,712

Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

33

Капітальний ремонт з
використанням заходів
термомодернізації будівлі
загальноосвітньої школи № 3 у
м. Красний Лиман
Капітальний ремонт з
використанням заходів
термомодернізації будівлі
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 4 у м. Лиман
Капітальний ремонт з
використанням заходів
термомодернізації будівлі
Кіровської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

13935,863

13935,863

Кількість закладів, які будуть
відремонтовано

1

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

23582,567

23582,567

Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

9571,032

9571,032 Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

25

26

27

28

31

34

35

Капітальний ремонт Ярівської
загальносвітньої школи І-ІІІ
ступенів
Капітальний ремонт будівлі
дошкільного навчального
закладу с-ща Зарічне
Капітальний ремонт будівлі
Зарічненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів (заміна
дверей та вікон)

12614,684
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Капітальний ремонт з
використанням заходів
термомодернізації будівлі ДНЗ
№ 6 у м. Красний Лиман
Капітальний ремонт з
використанням заходів
термомодернізації будівлі ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 5 у м. Красний
Лиман

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

2664,350

2664,350

Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

14286,518

12857,9

1428,618

Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

38

Протягом
Капітальний ремонт приміщень
року
будівлі ДНЗ № 6 у м. Лиман

Управління освіти,
молоді та спорту

1942,580

1748,322

194,258

Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

39

Капітальний ремонт Ярівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів (заміна вікон та інші
роботи)
Капітальний ремонт навчальновиховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - дошкільний
навчальний заклад с-ща Нове
(заміна вікон та дверей)
Капітальний ремонт огорожі для
Олександрівського навчальновиховного комплексу
"загальноосвітня школа І
ступеню - дошкільний
навчальний заклад"

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

700,0

700,0

Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

2240,2

2240,2

Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

166,1

166,1

Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

42

Протягом
Капітальний ремонт будівлі
року
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 4, яка розташована
за адресою Донецька область, м.
Лиман, пров. Привокзальний,
буд. 7-А" (під ЦПР)

Управління освіти,
молоді та спорту

3487,1

3487,1

Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

43

Капітальний ремонт фасаду
дошкільного навчального
закладу № 3
Реконструкція відкритого
спортивного майданчику зі
штучним покриттям, розміром
42*22 метри, на території
Дробишевської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів за адресою : вул.
Пушкіна, 28-а, смт. Дробишеве,
Лиманський район, Донецька
область
Реконструкція системи опалення
дошкільного навчального
навчального закладу № 4, який
знаходиться за адресою : пров.
Привокзальний, 7-А, м. Лиман,
Донецька область"

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

330,7

330,7

Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

1209,6

1209,6

Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

234,2

234,2

Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

Реконструкція системи опалення Протягом
Новоселівського навчальнороку
виховного комплексу, який
знаходиться за адресою : вул.
Шкільна, 1, смт. Новоселівка,
Лиманський район, Донецька
область"
Реконструкція системи опалення Протягом
НВК "Гімназія - загальноосвітня року
школа І ступеня", який
знаходиться за адресою : вул.
Незалежності , 4, м. Лиман,
Донецька область
Благоустрій території
Протягом
Новоселівського навчальнороку
виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний
навчальний заклад»

Управління освіти,
молоді та спорту

333,7

333,7

Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

Управління освіти,
молоді та спорту

556,6

556,6

Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

Управління освіти,
молоді та спорту

332,6

332,6

Кількість закладів, які будуть
реконструйовано

1

36
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48
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Запроваджувати інноваційні освітні
1
програми у середній школі та розбудовувати
систему «освіта впродовж життя»

Ітого
Забезпечення безкоштовним
Протягом
гарячим харчуванням
року
учнів 1-4 класів загальносвітніх
навчальних закладів

Управління освіти,
молоді та спорту

190011,927
2787,5

122063,703

39430,453
2787,5

28517,771
Кількість учнів 1-4 класів, які
забезпечуються безкоштовним
гарячим харчуванням

1885

Забезпечення безкоштовним
гарячим харчуванням учнів 5-11
класів з малозабезпечених сімей
загальносвітніх навчальних
закладів
Забезпечення безкоштовним
гарячим харчуванням
дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, учнів
1-4 класів з малозабезпечених
сімей, дітей-інвалідів
загальносвітніх навчальних
закладів

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

313,8

313,8

Кількість учнів 5-11 класів, які 87
забезпечуються безкоштовним
гарячим харчуванням

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

160,6

160,6

Кількість учнів пільгової
категорії, які забезпечуються
безкоштовним гарячим
харчуванням

112

4

Забезпечення безкоштовним
гарячим харчуванням
учнів загальносвітніх
навчальних закладів, батьки
яких є учасниками АТО

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

58,0

58,0

Кількість учнів, які
забезпечуються безкоштовним
гарячим харчуванням

41

5

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

Управління освіти,
молоді та спорту

69,3

69,3

Кількість учнів, які
забезпечуються безкоштовним
гарячим харчуванням

50

6

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

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

3400,4

2093,3

1307,1

Кількість дітей, які
забезпечуються харчуванням

1157

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

614,3

366,7

247,6

Кількість дітей, які
забезпечуються харчуванням

224

Забезпечення харчуванням дітей
в пришкільних таборах з
денним перебуванням
Забезпечення підвозу учнів до
місця навчання
Підвіз учнів до опорної школи
для здачи ЗНО
Підвіз учнів на спортивні
змагання
Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд педагогічним
працівникам загальноосвітніх
навчальних закладів на
виконання програми
"Організація перевезення
працівників загальноосвітніх
навчальних закладів у сільській
місцевості"
Послуги по підключенню до
мережі Інтернет
Виплата стипендій обдарованим
дітям

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

109,3

109,3

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту
Управління освіти,
молоді та спорту
Управління освіти,
молоді та спорту
Управління освіти,
молоді та спорту

4266,8

4266,8

60,6

60,6

Протягом
року
Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту
Управління освіти,
молоді та спорту

2

3

7

8

9
10
11
12

13
14

Кількість учнів, яким буде
275
забезпечено харчування в
пришкільних таборах
Кількість учнів, які потребують 752
підвозу
Кількість учнів, які планується 381
підвозити

18,8

18,8

167,9

167,9

Кількість вчителів, яким буде
забезпечено підвіз

55,3

55,3

180,0

180,0

Кількість закладів, які
підключені до мережі Інтернет
Кількість учнів, яким
15
виплачується стипендія
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15

16
17

18

19

20

21

22

Забезпечити розвиток фізичної культури і
спорту, популяризацію здорового способу
життя та підтримку провідних спортсменів
області, створити доступну спортивну
інфраструктуру

1.

2.

Програма «Робота з
обдарованою молоддю», у тому
числі
- проведення міського свята
«Свято у мера»
- обласні та всеукраїнські
предметні олімпіади
- проведення конкурсів,
виставок, фестивалів, тощо
- конкурс обдарованих дітей
дошкільного віку "Веселкова
академія"
Захід для дітей – сиріт "Свято 1
червня- День захисту дітей"
Програма « Вчитель » .
Нагородження працівників
відділу освіти до Дня
працівників освіти.
Нагородження протягом року
вчителів відповідно до
результатів роботи
Забезпечення літнім
оздоровленням дітей-сиріт та
дітей, зоставшихся без
батьківської опіки, дітей з
багатодітних та
малозабезпечених сімей
Матеріальна допомога на
придбання шкільної та
спортивної форми дітям сирітам
Виплата допомоги дітямсиротам, яким виповнилося 18
років
Підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

358,4

358,4

Створення умов для реалізації
та розвитку природних
здібностей дитини

Протягом
року
Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту
Управління освіти,
молоді та спорту

15,0

15,0
58,4

Кількість учнів, яким буде
забезпечено участь у заході
Створення умов для
впровадження нових форм
навчання та отримання більш
якісних знань

100

58,4

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

399,4

399,4

Кількість учнів, яким буде
забезпечено оздоровлення

75

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

80,0

80,0

Кількість учнів, яким буде
забезпечено матеріальна
допомога

100

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

29,0

29,0

29

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

50,1

50,1

Нагородження переможників у
конкурсі "На кращу шкільну
їдальню"
Ітого
Всього

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

50,0

50,0

Кількість учнів, яким буде
забезпечено матеріальна
допомога
Кількість вчителів, яким буде
забезпечено підвищення
кваліфікації
Кількість закладів, які
отримують призи

Капітальний ремонт будівлі
залу важкої атлетики ДЮСШ м.
Лиман (в т.ч. виготовлення
проектно-кошторисної
документації)
Поточний ремонт спортивних
майданчиків за місцем
навчання, за місцем
проживання, в місцях масового
відпочинку населення

Протягом
року

Ремонт будівлі

1

10,0

Кількість майданчиків

2

6,0

Фінансування Дитячо-юнацької 1
спортивної школи

50,0

Кількість навчальнотренувальних зборів, змагань

13302,9
203314,827 122063,703
5.16. Фізичне виховання та спорт
ДЮСШ м. Лиман
500,0

Протягом
року

Лиманська міська рада

20,0

11748,2
51178,653

10,0

Утримання Дитячо-юнацької
спортивної школи м.Лиман

Протягом
року

Лиманська міська рада,
управління освіти,
молоді та спорту

2070,0

2064,0

4.

Проведення навчальнотренувальних зборів, змагань та
участь у спортивно-масових
заходах спортсменів
Лиманщини
Виплата стипендій кращим
спортсменам Лиманщини
Утримання матеріальноспортивної бази ФСК
"Локомотив"
Придбання будівлі під
спортивну базу для проведення
навчально-тренувальної роботи
для ДЮСШ м. Лиман

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

842,0

642,0

Липеньгрудень
Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту
Регіональна філія ДП
"Донецька залізниця"

80,3

80,3

Протягом
року

Виконавчий комітет
міської ради

5.
7.

8.

Всього

2500,0

150,0

2500,0

2500,0

2500,0

8512,3

5786,3

3

1554,7
30072,471

500,0

3.

67

2660,0
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66,0

100

Кількість спортсменів

15

Фінансування ФСК
"Локомотив"

1

Придбання будівлі, одиниць

1

Лист1

Протягом
року
Протягом
року

5.17. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Виконавчий комітет
1082,7
міської ради
Управління освіти,
350,0
молоді та спорту

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

30,0

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

2150,0

Протягом
року

Управління освіти,
молоді та спорту

400,0

червеньсерпень

Управління освіти,
молоді та спорту

Проведення міських
молодіжних заходів, заходів до
календарних дат, участь в
обласних заходах
Проведення міських заходів,
заходів до календарних дат,
участь в обласних заходах
Придбання бланків посвідчень
батьків та дітей з багатодітних
сімей
Проведення міських заходів,
заходів до календарних дат,
участь в обласних заходах
Проведення інформаційних
заходів у рамках щорічної
кампанії «16 Днів Протидії
Гендерному Насильству»
Всього

Січеньгрудень

Капітальний ремонт головного
корпусу лікарні, розташованого
за адресою м. Лиман, вул.
Незалежності, 64
Капітальний ремонт будівлі
інфекційного відділення,
розташованої за адресою м.
Лиман, вул. Незалежності, 64
Капітальний ремонт ФП с.
Шандриголово КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"

Протягом
року

4.

Капітальний ремонт амб. ЗПСМ смт. Ямпіль КЗ
"Лиманський ЦПМСД ім.
Лядукіна"

5.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розвивати інфраструктуру системи охорони
здоров’я

1.

2.

3.

Створення інноваційного
молодіжного центру
Здійснити заходи щодо
організації роботи молодіжного
інноваційного Центру для дітей
та молоді (придбання
обладнання)
Проведення конкурсу проектів
дитячих та молодіжних
громадських організацій
Здійснити заходи щодо
оздоровлення дітей та
учнівської молоді пільгових
категорій
Здійснити заходи щодо
оздоровлення дітей, які
виховуються в сім’ях
Створити оздоровчий табір для
спортсменів ДЮСШ м.Лиман

1082,7

Відкриття центру

1 центр

350,0

Придбання обладнання

Проектор - 1, принтер - 2,
квадрокоптер - 1, телевізор 1, аєрохокей - 1, настільні ігри
- 5, тощо

30,0

Кількість проектів-переможців 3
конкурсу, одиниць
Кількість дітей, осіб

360

200,0

Кількість дітей, осіб

65

20,0

20,0

Кількість осіб

10

Управління освіти,
молоді та спорту

35,0

35,0

Кількість заходів, одиниць

10

Січеньгрудень

Управління освіти,
молоді та спорту

25,0

25,0

Кількість заходів, одиниць

10

Січеньгрудень

Управління освіти,
молоді та спорту

25,0

25,0

Кількість бланків, одиниць

1000

Січеньгрудень

Управління освіти,
молоді та спорту

25,5

25,5

Кількість заходів, одиниць

10

Листопад

Управління освіти,
молоді та спорту

10,0

10,0

Кількість заходів, одиниць

1

Покращення матеріальнотехнічної бази лікувальнопрофілактичного закладу

1

200,0

4153,2
200,0
5.18. Охорона здоров'я
КЛПЗ "Лиманська
20 000,0
центральна района
лікарня"

500,0

500,0

200,0

700,0

2303,2

950,0

950,0
20000,0

Протягом
року

КЛПЗ "Лиманська
центральна района
лікарня"

4213,161 Капітальний ремонт будівлі

Протягом
року

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"

1 700,0

1700,0

Протягом
року

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"

578,0

578,0

Капітальний ремонт ІІ поверху Протягом
та підвальних приміщень КЗ
року
"Лиманський ЦПМСД ім.
Лядукіна"

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"

6 000,0

6000,0

4 213,161
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Покращення матеріально1
технічної бази лікувальнопрофілактичних закладів міста
та району за рахунок державної
субвенції в місцевий бюджет на
соціально-економічний
розвиток міста
Покращення матеріально1
технічної бази лікувальнопрофілактичних закладів міста
та району за рахунок державної
субвенції в місцевий бюджет на
соціально-економічний
розвиток міста
Покращення матеріально1
технічної бази лікувальнопрофілактичних закладів міста
та району за рахунок державної
субвенції в місцевий бюджет на
соціально-економічний
розвиток міста

Лист1

6.

Капітальний ремонт амб. ЗППротягом
СМ смт. Нове КЗ "Лиманський року
ЦПМСД ім. Лядукіна"

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"

1 700,0

1700,0

7.

Капітальний ремонт амб. ЗПСМ смт. Новоселівка КЗ
"Лиманський ЦПМСД ім.
Лядукіна"

Протягом
року

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"

900,0

900,0

8.

Капітальний ремонт ФП с.
Дробишеве КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"

Протягом
року

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"

1 400,0

1400,0

9.

Виготовлення проектноПротягом
кошторисної документаціїна
року
капітальний ремонт пральні та
благоустрій прилеглої території,
придбанням обладнання
(пральних машин, сушильної та
прасувальної машин)

КЗОЗ "Лиманська
міська лікарня"

120,0

120,0

10.

Виготовлення проектнокошторисної документації на
капітальний ремонт дезкамери
та благоустрій прилеглої
території, придбання
обладнання
Капітальний ремонт будівлі
харчоблоку та бухгалтерії,
благоустрій прилеглої території,
придбання обладнання для
харчоблоку
Виготовлення проектокошторисної документації на
капітальний ремонт та
благоустрій прилеглої території
поліклініки (включаючи
підвальне приміщення)

Протягом
року

КЗОЗ "Лиманська
міська лікарня"

120,0

120,0

Отримання проектнокошторисної документації

1

Протягом
року

КЗОЗ "Лиманська
міська лікарня"

4 000,0

4000,0

Капітальний ремонт будівлі
харчоблоку та бухгалтерії

1

Протягом
року

КЗОЗ "Лиманська
міська лікарня"

800,0

800,0

Виготовлення проектокошторисної документації

1

41531,161
83,1

17318,0
83,1

Підвищення кваліфікації
лікарів. Молодших медичних
спеціалістів

20

29
26
1
10
1
2

11.

12.

Удосконалення кадрової політики

Покращення матеріальнотехнічної бази лікувальнопрофілактичних закладів міста
та району за рахунок державної
субвенції в місцевий бюджет на
соціально-економічний
розвиток міста
Покращення матеріальнотехнічної бази лікувальнопрофілактичних закладів міста
та району за рахунок державної
субвенції в місцевий бюджет на
соціально-економічний
розвиток міста
Покращення матеріальнотехнічної бази лікувальнопрофілактичних закладів міста
та району за рахунок державної
субвенції в місцевий бюджет на
соціально-економічний
розвиток міста
Отримання проектнокошторисної документації

1

1

1

1

24213,161

Всього
Підвищення кваліфікації лікарів Протягом
та молодших медичних
року
спеціалістів

КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ", КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"

2.

Впровадження електронного
документообігу в закладах
охорони здоров’я

Протягом
року

КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ", КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"

695,1

695,1

Придбання компьютерів,
придбання принтерів,
функціонування кабінету
телемедицини . Прграмне
забезпечення. Придбання МФУ
(б/ксерокс). Підключення
амбулаторій району до мережі
Іnternet

3.

Забезпечити придбання житла
для кадрів амбулаторії ЗП-СМ
сел. Дробишеве

Протягом
року

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"

260,0

260,0

4.

Проплата за навчання студентів Протягом
в вищих медичних закладах
року

КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ"

37,3

37,3

Забезпечення лікарями
1
амбулаторій ЗП-СМ для
надання первинної медичної
допомоги населенню
Проплата за навчання студентів 4

1075,5

1075,5

1.

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

1.

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

КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ", КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"
КЗОЗ "Лиманська
міська лікарня"

257,9

257,9

Довести скрінінгове
2187 (осіб)
дослідження населення на ВІЛінфекцію

2.

Забезпечити молочними
сумішами дітей, народжених від
ВІЛ-інфікованих матерів
Забезпечення медичних
працівників засобами
індивідуального захисту, їх
обов'язкове страхування
Придбання лікарських засобів
задля лікування
опортуністичних захворювань у
ВІЛ-інфікованих та хворих на
СНІД
Всього
Виявлення хворих на
туберкульоз, шляхом
проведення безоплатного
рентгенологічного та
бактеріоскопічного обстеження

Протягом
року

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"

28,9

28,9

Забезпечення молочними
сумішами

6

Протягом
року

КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ", КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"

67,8

67,8

Гумові рукавички шт.
Дез. Засобів уп.
Застраховано

10000
50
178

Протягом
року

КЛПЗ "Лиманська
центральна районна
лікарня"

60,0

60,0

Забезпечити лікарськими
засобами ВІЛ-інфікованих

205

Протягом
року

КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ", КЗОЗ
"Лиманська міська
лікарня"

414,6
71,0

414,6
71,0

Продовольчі пакети на
амбулаторному лікуванні
Своєчасне щеплення
новонароджених від
туберкульозу (БЦЖ)
Своєчасне проведення
туберкулінодіагностикиу дітей
4 - 14 років
Всього
Препаратами інсуліну
Глюкометрами, в тому числі
ланцетами
Тест-смужками

Протягом
року
Протягом
року

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"
КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ"

54,0

54,0

1,5

1,5

Протягом
року

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"

62,5

62,5

Протягом
року

КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ", КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна",
КЗОЗ "Лиманська
міська лікарня"

189,0
2320,6
9,0

189,0
2320,6
9,0

3.

4.

Забезпечення хворих на туберкульоз та
профілактика захворювання

1.

2.
3.

4.

Забезпечення дорослих, хворих на цукровий
та нецукровий діабет

1.
2.
3.

Всього
Забезпечення дітей та вагітних, хворих на
цукровий та нецукровий діабет

Забезпечення хворих на вірусний гепатит С

Забезпечення населення області медичними
імунобіологічними препаратами проти
вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу,
правцю, ботулізму, туляремії тощо

1.

Препаратами інсуліну

415,0

415,0

Тест-смужки

45,0

45,0

3.

74,9

74,9

534,9
17,9

534,9
17,9

2.

Голки для шприц-ручок для
дітей
Всього
Оплата послуг обстеження на
гепатит С, В
Діагностичними засобами

5,0

5,0

1.

Всього
Закупівля вакцин

22,9
93,0

22,9
93,0

1.

Закупівля анатоксинів та
сироваток
Всього
Лікарськими засобами

2.

Діагностичними засобами

2.

Забезпечення онкологічних хворих

Забезпечити хворих з захворюваннями
серцево-судинної системи

1.

Забезпечення пільгової категорії населення

1.

Протягом
року

Протягом
року

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"
КЗОЗ "Лиманська
міська лікарня"
КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ", КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"
КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ"

Протягом
року

Всього
Тромболітичними препаратами Протягом
у кардіологічних стаціонарних року
відділеннях
Всього
Медикаментами

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"

427,0
2756,6

2.

1.

Протягом
року

427,0
2756,6

Протягом
року

КЛПЗ "Лиманська
центральна районна
лікарня", КЗОЗ
"Лиманська міська
лікарня"
КЛПЗ "Лиманська
центральна районна
лікарня"

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім.Лядукіна"

14,3

14,3

107,3
4,2

107,3
4,2

20,0

20,0

24,2
64,0

24,2
64,0

64,0
1737,3

64,0
1737,3
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На Д-обліку
Придбання 363
233
витратних материалів для
245
проведення безоплатного
рентгенологічного та
бактеріоскопічного обстеження
Забезпечення хворих
соц.пайками
Придбання вакцини БЦЖ

30

Підлягає
туберкулінодіагностиці

5170 (осіб)

На Д-обліку знаходяться
Придбання глюкометрів
Ланценти
Придбання тест-смужок для
глюкометрів

222
2
300
434

380

Забезпечення дітей на цукровий 10
діабет
Придбання тест-смужок для
100
глюкометрів амбулаторії ЗПСМ для дітей
Придбання голок для шприц100
ручок Новофінс № 50
Кількість обстежених

570

Обстеження на вірусний гепатит 50
С, В
120
Закупівля імуноглобуліна
Придбання вакцин проти грипу 60

Закупівля АС
Сироватки
Анатоксін правцевий

300
70

Надання медичної допомоги
онкохворим в стаціонарах
Забезпечення витратними
матеріалами

586

Забезпечити тромболітичну
терапію для надання медичної
допомоги хворим на гостру
сердцево-судинну патологію

5

Пільгова категорія населення

12000 (осіб)

300

Лист1

року

Забезпечення дорослих хворих на орфанні
захворювання
Забезпечення дітей, хворих на орфанні
захворювання

2.

Зубним протезуванням

3.

Слуховими апаратами

4.

Засоби реабілітації інвалідів

5.

1.

Медикаменти для надання
паліативної допомоги
Всього
Лікарськими засобами

1.

Всього
Лікарськими засобами

Забезпечення ветеранів ВОВ

1.

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

1.

Всього
Надання якісної стаціонарної
допомоги
Всього
Дорослих

Забезпечення хворих на хронічну ниркову
недостатність

1.

Всього
Медикаментами

Забезпечення жінок фертільного віку та
вагітних

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Забезпечення дітей, хворих на
фенілкетонурію
Забезпечення дітей перших двох років життя
з малозабезпечених сімей
Забезпечення хворих у до- та після
операційний період з трансплантації

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім.Лядукіна"
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Протягом
року

Всього
Сучасними методами
Протягом
пренатальної діагностики
року
вродженої та спадкової
патології вагітних групи ризику
100%-вим охопленням
Контрацептивами (оральні,
бар'єрні, ВМК та інші) жінок,
яким вагітність та пологи
загрожують життю

Акушерські стаціонари
сучасним діагностичним
обладнанням, зокрема апарати
(УЗД, КТГ та ШВЛ для
дорослих), кольпоскопи та
обладнання для проведення
рідинної цитології тощо
Придбання дихальних апаратів
для новонародженних, в т.ч. і
для недоношених
Медикаментами для надання
невідкладної допомоги (при
тяжких гестозах, септичних
ускладненнях та анеміях, тощо)
Медикаменти при акушерських
кровотечях,
Ремонтно-побутові роботи (в
акушерських стаціонарах та
жіночих консультаціях)
Тести для визначення
околоплідних вод

1.

Всього
Продуктами лікувального
харчування
Всього
Пільговим харчуванням

1

Всього
Медикаменти

1.

КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ"
КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім.Лядукіна"
КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім.Лядукіна"

Протягом
року
Протягом
року

289,0

289,0

Кількість осіб

36,0

36,0

Кількість осіб

8

246,0

246,0

Придбання памперсів та
калоприємників для дітей та
дорослих
Забезпечення наркотичними
препаратами

10
27

300

16,5

16,5

2324,8
125,0

2324,8
125,0

Надання мед.допомоги хворим

20

125,0
95,0

125,0
95,0

Надання мед.допомоги хворим

16

95,0
439,9

95,0
439,9

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

55,0
65,0

439,9
90,0

439,9
90,0

Для придбання Рефакто AF

2

90,0
250,0

90,0
250,0

Знаходиться на лікуванні у
КМУ "Міська лікарня №1" м.
Краматорськ у відділенні
гемадіалізу

1

250,0
340,0

250,0
340,0

Кількість жінок

350

КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ", КЗОЗ
"Лиманська міська
лікарня"

81,0

81,0

КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ"

900,0

900,0

КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ"

200,0

200,0

КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ"

60,0

60,0

КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ"
КЗОЗ "Лиманська
міська лікарня"

100,0

100,0

25,0

25,0

КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ"

36,0

36,0

1742,0
186,8

1742,0
186,8

Кількість дітей

1

186,8
48,1

186,8
48,1

Кількість дітей

12

48,1
150,0

48,1
150,0

Кількість хворих

1

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"
КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"
КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ", КЗОЗ
"Лиманська міська
КЛПЗ "Лиманська
центральна районна
лікарня"
КЛПЗ "Лиманська
центральна районна
лікарня"

КЛПЗ "Лиманська
ЦРЛ", КЗОЗ
"Лиманська міська
лікарня"

КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"
КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"
КЗ "Лиманський
ЦПМСД ім. Лядукіна"
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75

Придбання контрацептивів
1470
(Міланда- таблетки,
200
внутрішньоматкові спіралі) для
попередження небажаної
вагітності у жінок із групи
ризику жінок.
Закупівля УЗД апарату для
1
обстеження вагітних жінок з
350
гінекологічною патологією.

Придбання апарату СРАР для
попередження малюкової
смертності
Закупівля препаратів при
кровотечах: контривен №10,
стабізол,антибіотики, для
попередження материнської
смертності
Закупівля препаратів: Рефонтан

1

10
5
500

5

Проведення поточного ремонту 2
в акушерському та
гінекологічному кабінеті
Придбання тестів для
30
визначення околоплідних вод. 20
Придбання вакуумекстракторів
На обстеження 30 жінок

Лист1

операційний період з трансплантації

ЦПМСД ім. Лядукіна"

Всього

150,0

150,0

52171,761
27958,6
5.19. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
4,0
4,0
Забезпечення контролю за
Протягом
Лиманський міський
наданням наставницьких послуг року
центр соціальних служб
вихованцям відділення школидля сім'ї, дітей та
інтернат СОЦСР "Смарагдове
молоді Служба у
місто"
справах дітей
Лиманської міської
ради
Забезпечення належних умов
Протягом
Виконавчий комітет
3750,6
3750,6
утримання, реабілітації та
року
Лиманської міської
реінтеграції в сім'ю дітей в
ради Служба у справах
дітей міської ради
центрі соціально-психологічної
реабілітації дітей
Широке запровадження
І-ІІІ квартали Виконавчий комітет
1983,0
1983,0
влаштування дітей-сиріт та
Лиманської міської
дітей, позбавлених
ради Служба у справах
батьківського піклування, в
дітей міської ради
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
Разом

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

1.

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

1.

2.

3.

4.

Сприяти збереженню та розвивати історикокультурну та духовну спадщину, створювати
умови для патріотичного виховання
населення

1.

2.
3.

Забезпечення ведення обліку
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування ЄІАС "Діти".
Проведення профілактичних
рейдів, зменшення
бездоглядності і
безпритульності
Всього

24213,161
Забезпечення контролю щодо
надання наставницьких послуг
дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського
піклування

10 дітей

Кількість дітей, яким буде
надана допомога

100

Кількість дітей, які виховуються 27
в прийомних сімьях, дитячих
будинках сімейного типу

Протягом
року

Служба у справах дітей
міської ради

6,0

6,0

Придбання антивірусної
програми

5 комплектів

Постійно

Служба у справах дітей
міської ради

4,0

4,0

Кількість рейдів

24

Кількість культурно-масових
заходів

63

Кількість видань

120

Збільшення кількості
бібліотечного фонду, одиниць

2000

Організація та проведення
Протягом
культурно-масових заходів
року
(фестивалі, концерти, свята,
ювілеї, вечори, виставки тощо).
Придбання новорічної ялинки
Передплата періодичних видань Протягом
року
Розвиток бібліотечної справи:
Протягом
поповнення, збереження фондів, року
інформитизація бібліотек, тощо

5747,6
1983,0
5.20. Культура і туризм
Відділ культури і
1426,0
туризму міської ради

3764,6
1426,0

Відділ культури і
туризму міської ради
Відділ культури і
туризму міської ради

75,0

75,0

40,0

30,0

10,0

4.

Придбання комплектів музичної Протягом
та освітлювальної апаратури;
року
мікрофонів; ноутбуків та
програмного забезпечення;
меблів та сценічних костюмів
для клубних закладів відділу
культури і туризму Лиманської
міської ради

Відділ культури і
туризму міської ради

926,0

926,0

Кількість заходів, які
1425
забезпечують організацію
культурного дозвілля населення

5.

Збереження та поповнення
музейного фонду: придбання
меблів, експонатів тощо
Придбання енергозберігаючих
обігрівачів для міського
будинку культури
"Відродження" селища
Дробишево та будинку
народних звичаїв села Торське;
вогнегасників для клубних
закладів відділу культури і
туризму Лиманської міської
ради

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

30,0

30,0

Кількість проведених масових
заходів, екскурсій, виставок

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

150,0

150,0

Кількість закладів культури з
7
покращенням якості умов праці

6.

Страница 26

120

Лист1

7.

8.

Укріплення основних фондів та покращення
якості надання ослуг

1.

1.1

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

Установка енергозберігаючих
обігрівачів для міського
будинку культури
"Відродження" селища
Дробишево та будинку
народних звичаїв села Торське
відділу культури і туризму
Лиманської міської ради
Поліпшення матеріальнотехнічної бази музичної школи
м. Лиман: придбання піоніно,
комплекту меблів, стільців
Поточні ремонти закладів
відділу культури і туризму
Лиманської міської ради:
Поточний ремонт приміщень
будівлі Народного краєзнавчого
музею м. Лиман
Поточний ремонт приміщень
Центральної дитячої бібліотеки
ім. Т.Г. Шевченко;
Дробишевської селищної
бібліотеки-філії №1 та
Шандриголівської бібліотекифілії Лиманської ЦБС
Поточний ремонт будівлі ЦКД
ім. Горького відділу культури і
туризму Лиманської міської
ради
Розробка проектно-кошторисної
документації закладів відділу
культури і туризму Лиманської
міської ради:

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

100,0

100,0

Кількість закладів культури з
2
покращенням якості умов праці

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

1000,0

1000,0

Кількість учнів, які отримають 195
покращені умови навчання

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

49,0

49,0

Кількість закладів культури з
1
покращенням якості умов праці

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

150,0

150,0

Кількість закладів культури з
3
покращенням якості умов праці

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

300,0

300,0

Поточний ремонт будівлі

Розробка проектно-кошторисної
документації на капітальний
ремонт будівлі будинку дозвілля
села Діброва відділу культури і
туризму Лиманської міської
ради
Розробка проектно-кошторисної
документації на капітальний
ремонт адмінбудівлі
(кіномережі) відділу культури і
туризму Лиманської міської
ради
Розробка проектно-кошторисної
документації на капітальний
ремонт будівлі Озернянської
сільської бібліотеки-філії
Лиманської ЦБС відділу
культури і туризму Лиманської
міської ради
Капітальні ремонти закладів
відділу культури і туризму
Лиманської міської ради:
Капітальний ремонт будівлі
сільського будинку культури
села Крива Лука відділу
культури і туризму Лиманської
міської ради з використанням
заходів термомодернізації

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

40,0

40,0

Розробка проектно-кошторисної 1
документації

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

40,0

40,0

Розробка проектно-кошторисної 1
документації

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

30,0

30,0

Розробка проектно-кошторисної 1
документації

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

300,0

300,0

Кількість закладів культури з
1
покращенням якості умов праці

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

3041,9

3041,9

Кількість закладів культури з
1
покращенням якості умов праці

Капітальний ремонт будівлі
центру культури і дозвілля ім.
Горького відділу культури і
туризму Лиманської міської
ради з використанням заходів
термомодернізації
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1

Лист1

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.

5.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

6.

Створити систему психологічної, соціальної
та фізичної реабілітації для населення, яке
постраждало внаслідок проведення
конфлікту. Підтримувати воїнів АТО та їх
сім’ї

1

2

Капітальний ремонт будівлі
КПСМНЗ музична школа м.
Лиман відділу культури і
туризму Лиманської міської
ради з використанням заходів
термомодернізації
Реконструкція покрівлі
сільського будинку культури
села Нове відділу культури і
туризму Лиманської міської
ради
Капітальний ремонт будівлі
центру культури і дозвілля села
Рубці відділу культури і туризму
Лиманської міської ради з
використанням заходів
термомодернізації
Капітальний ремонт м’якої
покрівлі міського будинку
культури селища Ярова відділу
культури і туризму Лиманської
міської ради
Капітальний ремонт будівлі
сільського будинку культури
села Шандриголове відділу
культури і туризму Лиманської
міської ради
Оформлення прав користування
земельними ділянками та
обєктами нерухомого майна;
виготовлення проектів
землеустрою та оформлення
технічних паспортів на будівлі

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

1450,0

1450,0

Кількість закладів культури з
1
покращенням якості умов праці

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

670,0

670,0

Кількість закладів культури з
1
покращенням якості умов праці

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

1492,3

1492,3

Кількість закладів культури з
1
покращенням якості умов праці

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

828,4

828,4

Кількість закладів культури з
1
покращенням якості умов праці

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

1300,0

1300,0

Кількість закладів культури з
1
покращенням якості умов праці

Протягом
року

Відділ культури і
туризму міської ради

100,0

100,0

Кількість нерухомих об'єктів

5

Кількість археологічних
об'єктів культури

47

Інвентаризація та паспортизація Протягом
Відділ культури і
археологічних обєктів
року
туризму міської ради
культурної спадщини:
Послуги зі складання науково- Протягом
Відділ культури і
49,2
49,2
дослідної документації щодо
року
туризму міської ради
взяття на державний облік
археологічних обєктів
культурної спадщини
Послуги з занесення обєкту
Протягом
Відділ культури і
135,3
135,3
археологічної спадщини до
року
туризму міської ради
генерального плану із
зазначенням зон охорони
(послуги геокадастру)
Послуги з отримання довідки
Протягом
Відділ культури і
132,0
132,0
про майнову цінність об’єкта
року
туризму міської ради
Капітальний ремонт покрівлі
Протягом
Відділ культури і
447,2
447,2
МБК (міського будинку
року
туризму міської ради
культури) селища Зарічне
відділу культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області, по вул.
Поштова 1а, смт. Зарічне м.
Лиман
Капітальний ремонт приміщень Протягом
Відділ культури і
15716,5
14144,8
1571,7
будівлі МБК
року
туризму міської ради
«Зеленоклинський»
Протягом
Відділ культури і
20,0
3,0
17,0
Розбудова відкритих
туристичних маршрутів та
року
туризму міської ради
розробка нових
Всього
30038,8
14144,8
15867,0
27,0
5.21. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
Одноразова виплата
Протягом
УСЗН
500,0
500,0
постраждалим учасникам
року
антитерористичної операції та
членам сімей загиблих
учасників АТО
забезпечення учасників АТО
Протягом
Відділ з питань
32,5
32,5
санаторно-курортним
року
обслуговування
лікуванням
інвалідів, ветеранів
війни та праці УСЗН
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Кількість об'єктів археологічної 88
спадщини

Кількість об'єктів археологічної 88
спадщини
Кільіксть закладів культури з
1
покращенням якості умов праці

Кільіксть закладів культури з
1
покращенням якості умов праці
Кількість маршрутів

3

Кількість учасників АТО, осіб

50

Оздоровлення участників АТО, 5
осіб

Лист1

3

професійна адаптація учасників Протягом
антитерористичної операції
року

4

психологічна реабілітація
учасників антитерористичної
операції

5

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

6

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

Протягом
року

Відділ з питань
обслуговування
інвалідів, ветеранів
війни та праці УСЗН
Відділ з питань
обслуговування
інвалідів, ветеранів
війни та праці УСЗН
УСЗН

33,0

33,0

Кількість учасників АТО, осіб

7

8,0

8,0

Кількість учасників АТО, осіб

2

51529,0

51529,0

Кількість ВПО, осіб

4500

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 адміністративнотериторіальної одиниці місця
працевлаштування
надавати 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
зареєстрованих безробітних з
числа ВПО
надавати компенсацію витрат
роботодавця, який
працевлаштовує зареєстрованих
безробітних з числа ВПО, на
перепідготовку та підвищення
кваліфікації
Всього

52102,5
51602,5
Ціль 4. Робудова безпечного суспільства
5.22. Охорона навколишнього природного середовища
Примітка: у розділі стовпець 5 - місце реалізації, замовник заходу, відповідальні за виконання;
Зміцнювати спроможність реагувати на
Департамент екології та
18000,0
18000
1. Реконструкція каналізаційних
Протягом
надзвичайні екологічні ситуації та
очисних споруд м. Лиман, п. 1 року
природних ресурсів
відновлювати спроможність у сфері боротьби
пост.1147
облдержадміністрації
з нелегальним використанням природних
ресурсів та екологічними злочинами
2. Ліквідація негативних наслідків Протягом
ДП “Лиманське лісове
1281,8
техногенного впливу на лісові року
господарство”
насадження, п.45 пост. 1147
3. Ліквідація лісових та степових Протягом
ДП “Лиманське лісове
896,2
пожеж і пожеж торфовищ та їх року
господарство”
наслідків, п. 43 пост. 1147
Протягом
Виконавчий комітет
40,0
4. Розроблення проектів
створення, зміни меж територій року
Лиманської міської
і об'єктів природно-заповідного
ради
фонду, п.62 пост. 1147
5

Забезпечення екологічно
безпечного збирання,
перевезення відходів п.74-1
пост. 1147

Протягом
року

КП “Лиманський
“Зеленбуд”

55,8

Кількість ВПО, осіб

2

Кількість ВПО, осіб

2

Кількість ВПО, осіб

35

Кількість ВПО, осіб

2

500,0

Поліпшення гідрохімічного,
Потужність 10000 м3/добу
гідрологічного стану водного
об“єкту та забезпечення
нормативного очищення стічних
вод
Створення лісових насаджень 250 га
на площі

1281,8

Збереження лісових насаджень 27,1 тис.га

896,2

40,0

55,8
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Захист екосистеми, збереження 50 га
цінних видів флори та фауни,
розширення ПЗФ

Покращення екологічного стану 477,3 м3
території, ліквідація
несанкціонованих звалищ,
об“єм відходів

Лист1

6

7

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, п. 80 пост.1147
Функціонування державної
системи моніторингу
навколишнього природного
середовища (п. 76 постанови
КМУ №1147 від 17.09.1997р.)

Протягом
року

Виконавчий комітет
Лиманської міської
ради

30,0

30,0

Підвищення рівня знань
населення у сфері охорони
навколишнього природного
середовища

Протягом
року

Виконавчий комітет
міської ради

15,0

15,0

Контроль забруднення
атмосферного повітря

Визначення вмісту в
атмосферному повітрі -NO
(оксиду азоьу), NO2 (діоксиду
азоту), NH3 (аміаку), CO
(оксиду вуглецю), H2S
(сірководню), SO2 (діоксиду
сірки) та концентрації
аерозольних часток різного
походження в атмосферному
повітрі, фракцій РМ 10.0, РМ
2.5, РМ 1, РМ 4

Ремонт службових автомобілів

8 автомобілів

Комп'ютери;
багатофункціональні пристрої

Комп'ютери - 6 од.; БФП - 4
од.

Бензин А-92; дизельне пальне

Бензин А-92 - 3000 л;
дизельне пальне - 3000 л

20318,8
18000,0
100,8
5.23. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
150,0
150,0
Протягом
Лиманське ВП
року
Слов'янського ВП
ГУНП в Донецькій
області
Придбання комп'ютерної та
Протягом
Лиманське ВП
100,0
100,0
оргтехніки
року
Слов'янського ВП
ГУНП в Донецькій
області
Придбання паливно-мастильних Протягом
Лиманське ВП
150,0
150,0
матеріалів
року
Слов'янського ВП
ГУНП в Донецькій
області
Всього
400,0
400,0
5.24. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Проведення збільшення
постійно
Виконавчий комітет
172,0
72,0
закладки матеріально-технічних
міської ради,
засобів в місцевий резерв для
підприємства всіх форм
попередження ліквідації
власності
надзвичайних ситуацій і
життєзабезпечення
постраждалого населення
Організація проведення заходів КвітеньВиконавчий комітет
72,7
2,0
щодо ліквідації лісових пожеж у жовтень
міської ради , ДП
пожежонебезпечний період
«Лиманський лісгосп»,
ННП «Святі гори»
Всього

Підтримувати правоохоронні органи та
органи правосуддя задля оперативного
реагування на прояви корупції, організовану
злочинність з метою захисту прав людини

1.

2.

3.

Підвищувати рівень готовності відділів
1.
обласних і місцевих органів влади у сфері
реагування на надзвичайні ситуації та
розвивати їхню інфраструктуру з реагування
на надзвичайні ситуації

2.

3.

4.

5.

6.

2178,0

Ремонт службових автомобілів

40,0

100,0

Підвищення рівня готовності по Витрати складуть 172,0 тис.
ліквідації НС, відновлення
грн.
нормальної життєдіяльності
постраждалого населення

70,7

Запобігання лісовим пожежам
під час літнього періоду

Витрати складуть 72,7
тис.грн.

Організація проведення заходів В період
щодо ліквідації підтоплень на
пропуску
території об'єднаної
паводку й
територіальної громади в
льодоходу
весняний період
Організація проведення заходів Протягом
щодо ліквідації надзвичайних року
ситуацій на об'єктових житловокомунального господарства

Виконавчий комітет
міської ради, відділ з
питань ЦЗ міської ради

22,0

2,0

20,0

Здійснення надійного
Витрати складуть 22,0
інженерного захисту населення тис.грн.
на території об'єднаної
територіальної громади

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

26,0

1,0

25,0

Забезпечення нормальної
життєдіяльності населення та
сталої роботи об'єктів ЖКГ

Проведення евакуаційних
заходів в період загрози
виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та
природного характеру на
території об'єднаної
територіальної громади
Організація та забезпечення
харчування учасників ліквідації
наслідків НС та еваконаселення

Протягом
року

Виконавчий комітет
міської ради, відділ з
питань ЦЗ

16,5

1,0

15,5

Підвищення рівня захисту
Витрати складуть 16,5
населення в випадку загрози або тис.грн.
виникнення надзвичайної
ситуації

В разі
виникнення
НС

Виконавчий комітет
міської ради

16,5

1,0

15,5

Забезпечення безпечної
життєдіяльності населення та
об'єктів міської ради
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Витрати складуть 26,0
тис.грн.

Витрати складуть 16,5
тис.грн.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.
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)
Приводити наявні захисні споруди
1.
цивільного захисту у готовність до
використання за призначенням

Підтримка безперебійного
функціонування та
експлуатаційне -технічне
обслуговування засобів системи
оповіщення населення про
загрозу виникнення
надзвичайних ситуацій
місцевого рівня
Технічне переобладнання
засобів оповіщення населення
про загрозу виникнення
надзвичайних ситуацій
Придбання оргтехніки,
топографічних карт, меблів для
пункту управління ЦЗ
Розвиток та удосконалення
системи підготовки фахівців
керівного складу з питань
цивільного захисту і населення
до дій в умовах надзвичайної
ситуації
Забезпечення проведення
паспортизації потенційно
небезпечних об'єктів: складання паспортів ПНО
державними та комунальними
підприємствами;
надсилання паспортів ПНО до
НДІ макрографії МНС України
Виконання комплексних заходів
щодо забезпечення готовності
органів управління і сил до дій в
екстримальних умов осінньозимового періоду на території
об'єднаної територіальної
громади
Виконання комплексних заходів
щодо матеріального
забезпечення безаварійного
пропуску паводка й льодоходу у
весняний період, ліквідації
підтоплень на території
об'єднаної територіальної
громади
Виконання комплексних заходів
щодо захисту лісів ,
сільськогосподарських угідь на
території об'єднаної
територіальної громади у
весняно-літній
пожежонебезпечний період
Виконання комплексних заходів
щодо захисту об'єктів
господарської діяльності, що
забезпечують нормальне
функціювання систем
життєдіяльності населення
Накопичення засобів
індивідуального захисту органів
дихання для забезпечення
непрацюючого населення

Протягом
року

Виконавчий комітет
міської ради, відділ з
питань ЦЗ

239,0

22,0

217,0

Забезпечення безперебійної
Витрати складуть 239,0
роботи діючої місцевої системи тис.грн.
оповіщення

Січеньлютий

Виконавчий комітет
міської ради, відділ з
питань ЦЗ

28,0

3,0

25,0

Витрати складуть 28,0
тис.грн.

Протягом
року

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

5,0

5,0

Забезпечення умов нормадьної
життєдіяльності населення.
Підвищення стійкості
управління
Підвищення рівня готовності до
попередження та ліквідації
наслідків НС
Підвищення рівня готовності до
попередження та ліквідації
наслідків НС

Протягом
року

Витрати складуть 5,0 тис.грн.

Витрати складуть 15,7
тис.грн.

15,7

15,7

18,0

Створення умов для
ефективного проведення
аварійно-відновлювальних
робіт

Витрати складуть 18,0
тис.грн.

Протягом
року

Відділ з питань ЦЗ
міської ради, керівники
підприємств

18,0

Осінньозимовий
період

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

42,0

2,0

40,0

Забезпечення безпечної
життєдіяльності населення та
об'єктів міської ради

Витрати складуть 42,0
тис.грн.

В період
Виконавчий комітет
пропуску
міської ради, відділ з
паводка й
питань ЦЗ
льодоходу,
при
підтопленнях

20,0

1,5

18,5

Забезпечення ефективного
захисту населення та об'єктів
міської ради

Витрати складуть 20,0
тис.грн.

ВесняноВиконавець комітет
літній
міської ради, відділ з
пожежонебез питань ЦЗ
печний
період

57,0

2,0

55,0

Забезпечення надійного
протипожежного захисту
лісових масивів і
сільськогосподарських угідь

Витрати складить 57,0
тис.грн.

Постійно

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

47,5

1,5

46,0

Забезпечення безпечної
життєдіяльності населення та
об'єктів міської ради

Витрати складуть 47,5
тис.грн.

Протягом
року

Виконавчий комітет
міської ради

90,0

12,0

78,0

Забезпечення гарантованого
Витрати складуть 90,0
рівня захисту населення від
тис.грн.
назвичайних ситуацій у мирний
час та на особливий період

Виконавчий комітет
міської ради, відділ з
питань ЦЗ

19,0

3,0

16,0

Документальне фіксування
Витрати складуть 19,0
об'єктів фонду захисних споруд, тис.грн.
забезпечення та зупинення
негативної тенденції до їх
знищення

Проведення технічної
Протягом
інвентаризації захисних споруд року
цивільного захисту (цивільної
оборони), в тому числі тих, що
належать до комунальної
власності міської ради
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Підвищувати обізнаність населення щодо
поводження з вибухонебезпечними
предметами

Організація проведення заходів Протягом
на випадок виявлення та
року
знищення вибухонебезпечних
предметів часів Другої світової
війни та АТО
Забезпечення оперативного
Постійно
реагування на НС місцевого
рівня, готовності повноцінного
функціонування підрозділу КЗ «
Лиманський центр безпеки
громадян»

1.

Сприяти забезпеченню пожежно- та аварійно- 1.
рятувальних підрозділів необхідною
спецтехнікою
та обладнанням, своєчасному їх
переоснащенню, забезпеченню нормативної
кількості пожежно-рятувальних
підрозділів у населених пунктах області
Інші

Протягом
Фінансування заходів щодо
формування страхового фонду року
документації об'єктів місцевих
органів управління
(будови,споруди,інженерні
мережі міської ради)
Забезпечення фінансування
Постійно
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

1.

2.

Забезпечення пожежно- та аварійнорятувальних підрозділів необхідною
спецтехнікою та обладнанням, своєчасне їх
переоснащення

1.

Всього
Організація гасіння пожеж та
проведення пожежнорятувальних робіт
Придбання сучасних засобів
Протягом
зв’язку, обчислювальної,
року
цифрової, телекомунікаційної
техніки та комплектуючих до
них

Виконавчий комітет
міської ради, відділ з
питань ЦЗ

17,0

1,0

16,0

Здійснення ефективного захисту Витрати складуть 17,0
населення та об'єктів
тис.грн.
господарської діяльності

КЗ "Лиманський центр
безпеки громадян"

74,0

6,0

68,0

Підвищення оперативності та
Витрати складуть 71,0
ефективного надання допомоги тис.грн.
населенню. Підвищення рівня
готовності до робіт з ліквідації
наслідків НС

Виконавчий комітет
міської ради, відділ з
питань ЦЗ

12,5

2,0

10,5

Створення страхового фонду
документації

Виконавчий комітет
міської ради, відділ з
питань ЦЗ

61,0

25,0

36,0

Створення необхідних умов
Витрати складуть 61,0 тис.
безпечної життєдіяльності
грн.
населення та зменшення
кількості НС та загибелі людей
на воді

1071,4

165,0

906,4

Виконавчий комітет
міської ради, ДПРЗ-21
ГУ ДСНС України в
Донецькій області

150,0

150,0

2.

Придбання пожежно-технічного Протягом
озброєння, аварійнороку
рятувального обладнання,
засобів індивідуального захисту
органів дихання,
обмундирування, меблів,
системи кондиціювання та
вентиляції

Виконавчий комітет
міської ради, ДПРЗ-21
ГУ ДСНС України в
Донецькій області

250,0

250,0

3

Придбання паливномастильних, будівельних
матеріалів та конструкцій

Виконавчий комітет
міської ради, ДПРЗ-21
ГУ ДСНС України в
Донецькій області

350,0

350,0

Протягом
року

750,0
750,0
1821,4
915
906,4
5.25. Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації
Відділ з питань
Сприяння функціонуванню
2,0
2,0
Постійно
внутрішньої політики,
інтернет-центрів на базі
виконавчого комітету
Центральної бібліотечної
міської ради,
системи
відділ культури та
туризму
міської ради
Відділ з питань
Модернізація та підтримка
Постійно
11,0
11,0
внутрішньої політики,
офіційного сайту міської ради з
відділ інформа-ційних
метою приведення його у
технологій
відповідність із сучасними
виконавчого комітету
стандартами інформаційного
міської ради
маркетингу

Витрати складуть 12,5
тис.грн.

Проведення оперативно рятувальних робіт ДПРЗ-21 ГУ
ДСНС України в Донецькій
області по гасінню пожеж та
рятуванню людей

Система гучномовного зв'язку
та оповіщення - 1, спеціальні
гучномовні пристрої - 2,
блоки безперебійного
живлення - 2, компьютерна
техніка - 4
Проведення оперативно Системи кондиціювання та
рятувальних робіт ДПРЗ-21 ГУ вентиляції - 2,
ДСНС України в Донецькій
обмундирування - 50,
області по гасінню пожеж та
пожежно-технічне озброєння рятуванню людей
2, меблі - за розрахунком,
засобів індивідуального
захисту органів дихання - 5

Паливно-мастильні матеріали Створення матеріально2500, будівельні матеріали та
технічної бази та умов для
розміщення особового складу та конструкції - за розрахунком
техніки, забезпечення
боєздатності підрозділів ДПРЗ21 ГУ ДСНС України у
Донецькій області

Всього
Всього по розділу

Розвивати інформаційно-комунікаційну
інфраструктуру

1.

2.
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Кількість осіб

3000

Кількість
відвідувань
Сайту

15000

Лист1

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

Забезпечувати обізнаність населення щодо
переваг євроінтеграції

Впроваджувати аналітичний контент

1.

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

Протягом
року

Відділ з питань
внутрішньої політики,
виконавчого комітету
міської ради

Не потребує
фінансування

Кількість заходів

4

2.

Протягом
Систематичне проведення
семінарів-нарад, консультацій у року
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.

Відділ з питань
внутрішньої політики,
виконавчого комітету
міської ради

Не потребує
фінансування

Кількість заходів

4

3.

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

Відділ з питань
внутрішньої політики,
виконавчого комітету
міської ради

Не потребує
фінансування

Кількість
інформаційно-рекламних
компаній

120

4.

Інформування місцевих ЗМІ
Постійно
щодо проведення форумів,
тренінгів, навчальних семінарів,
а також зустрічей з обміну
досвідом
Виготовлення постерів та
Щоквартальн
інформаційних плакаті
о

Відділ з питань
внутрішньої політики,
виконавчого комітету
міської ради

Не потребує
фінансування

Кіллькість інформацій

48

Відділ інформаційних
технологій, відділ з
питань внутрішньої
політики,
виконавчого комітету
міської ради, КП
“Зеленбуд”
Відділ з питань
внутрішньої політики,
виконавчого комітету
міської ради, відділ
освіти, відділ
культури та туризму
міської ради
Відділ з питань
внутрішньої політики,
виконавчого комітету
міської ради
Відділ з питань
внутрішньої політики,
відділ інформа-ційних
технологій
виконавчого комітету
міської ради

8,5

Не потребує
фінансування

Кількість заходів

30

Не потребує
фінансування

Кількість публікацій

12

Очікуване збільшення
відвідувань офіційного сайту
міської ради (%)

25

1.

2.

Проведення круглих столів,
Постійно
конференцій, лекцій, відкритих
уроків, тощо на тему “УкраїнаЄвропейський союз”

3.

Підготовка і розміщення у
місцевих ЗМІ публікацій щодо
переваг євроінтеграції

1.

Впровадження та забезпечення Постійно
функціонування програмного
забезпечення BIS-SOFT
"Електронний бюджет участі"
Впровадження та забезпечення
функціонування програмного
забезпечення BIS-SOFT «Вебсайт»

2.

Постійно

11,0

8,5

11,0
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3.

4.

5.

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

1.

2.

Впровадження та забезпечення
функціонування програмного
забезпечення BIS-SOFT
"Електронні петиції"
Впровадження та забезпечення
функціонування програмного
забезпечення BIS-SOFT
"Інвестиційний портал"
Впровадження та забезпечення
функціонування програмного
забезпечення BIS-SOFT
"Поіменне голосування"
Анонсування заходів та подій в Постійно
місцевих друкованих
періодичних виданнях, на
офіційному веб-сайті міської
ради та її офіційній сторінці у
“Facebook”
Широке висвітлення заходів та Постійно
подій в місцевих друкованих
періодичних виданнях, на
офіційному веб-сайті міської
ради та її офіційній сторінці у
“Facebook”
Всього

Відділ інформаційних
технологій, відділ з
питань внутріш-ньої
політики,
виконавчого комітету
міської ради
Відділ інформаційних
технологій, відділ з
питань внутрішньої
політики,
виконавчого комітету
міської ради

Кількість
анонсів:
газета “Зоря”
“Facebook”
Сайт
Кількість публікацій:
газета “Зоря”
“Facebook”
Сайт

21,5

21,5
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