
Державни

й фонд 

регіональн

ого 

розвитку

субвенція 

на 

здійснення 

заходів 

щодо 

соціально-

економічно

го розвитку 

окремих 

територій

субвенція 

на 

формуванн

я 

інфраструк

тури 

об'єднаних 

територіал

ьних 

громад 

Надзвичайна 

кредитна 

програма 

для 

відновлення 

України 

Європейсько

го 

інвестиційно

го банку (І 

транш)

Надзвичайн

а кредитна 

програма 

для 

відновлення 

України 

Європейськ

ого 

інвестиційн

ого банку (ІІ 

транш)

Програма 

підтримки 

сектораль

ної 

політики - 

Підтримка 

регіональн

ої 

поілтики 

України 

Європейсь

кого 

Союзу 

обласний 

бюджет

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

залишки 

коштів 

місцевих 

бюджетів 

населених 

пунктів 

Донецької 

області, на 

території 

яких органи 

державної 

влади 

тимчасово 

не 

здійснюють 

свої 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

1.3.2 Проводити 

енергоаудит та 

заходи зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

будівлях та об'єктах 

соціальної 

інфраструктури

“Капітальний ремонт 

Ямпільського навчально-

виховного комплексу” 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів — 

дошкільний навчальний 

заклад” Лиманської 

міської ради Донецької 

області

12952,56 12901,45* 11611,305 1290,145

2

1.3.2 Проводити 

енергоаудит та 

заходи зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

будівлях та об'єктах 

соціальної 

інфраструктури

“Капітальний ремонт 

Ярівської 

загальоосвітньої школи І-

ІІІ ступенів” Лиманської 

міської ради Донецької 

області

14067,496 14016,316* 12614,684 1401,632

9.1. Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких пропонується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
1. Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

систем тепло-, 

водопостачання; 

2. Підвищення 

рівня 

енергоефективно

сті та 

енергозбереженн

я у 

адміністративних 

будівлях та 

об’єктах 

соціальної 

інфраструктури; 

3. Підвищення 

рівня знань і 

вдосконалення 

9. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2018 році  

№ 

з/п

Номер та назва 

технічного завдання 

Плану заходів з 

реалізації у 2018-

2020 роках Стратегії 

розвитку Донецької 

області на період 

до 2020 року*

Назва проекту

Кошторисна 

вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2018 рік, тис.грн.  

Результативність 

реалізації 

проекту

(характеристика,  

потужність 

відповідних 

об'єктів)

Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів

Інші 

джерела 

фінансуван

ня**



3

1.3.2 Проводити 

енергоаудит та 

заходи зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

будівлях та об'єктах 

соціальної 

інфраструктури

“Капітальний ремонт 

приміщень будівлі МБК 

“Зеленоклинський”

15937,51 15716,494* 14144,845 1571,649

Всього 42957,566 42634,26 38370,834 4263,426

1

3.4.1 надавати 

соціальне житло та 

соціальні 

гуртожитки для 

ВПО, дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених 

батьківського 

«Нежитлова будівля – 

гуртожиток по вул. 

Студентській 

(Крупської), 4, м. Лиман 

– реконструкція»

12317,335 12317,335 12317,335

2

1.3.2 Проводити 

енергоаудит та 

заходи зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

будівлях та об'єктах 

соціальної 

інфраструктури

Реконструкція з 

використанням заходів  

термомодернізації 

будівлі ЗОШ № 2 у м. 

Лиман

38848,712 38848,712

38848,712

3

1.3.2 Проводити 

енергоаудит та 

заходи зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

Капітальний ремонт з 

використанням заходів  

термомодернізації 

будівлі ЗОШ № 3 у м. 

Лиман

13935,863 13935,863

13935,863

4

1.3.2 Проводити 

енергоаудит та 

заходи зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

будівлях та об'єктах 

соціальної 

інфраструктури

Капітальний ремонт з 

використанням заходів 

термомодернізації 

будівлі ЗОШ № 4 у м. 

Лиман

23582,567 23582,567

23582,567

вдосконалення 

практичних 

навичок 

прибуткового 

ведення 

господарства 

суб’єктів 

господарювання, 

які здійснюють 

діяльність у 

сільській 

місцевості; 4. 

Підвищення 

ефективності 

реалізації 

державної 

регіональної 

політики на 

території області 

* вартість проекту, без врахування вартості ПКД, яка виконана в 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету

9.2. Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (ІІ 

транш)

1. Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

систем тепло-, 

водопостачання; 

2. Підвищення 

рівня 

енергоефективно

сті та 

енергозбереженн

я у 

адміністративних 

будівлях та 

об’єктах 
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1.3.2 Проводити 

енергоаудит та 

заходи зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

будівлях та об'єктах 

соціальної 

інфраструктури

Капітальний ремонт 

будівлі інфекційного 

відділення за адресою 

вул. Фрунзе, 64  м. 

Лиман

4213,161 4213,161

4213,161

6

1.3.2 Проводити 

енергоаудит та 

заходи зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

будівлях та об'єктах 

соціальної 

інфраструктури

"Капітальний ремонт з 

використанням заходів 

по термомодернізації 

будівлі Торського НВК" 

с.Торське

9218,485 9218,485

9218,485

7

1.3.2 Проводити 

енергоаудит та 

заходи зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

будівлях та об'єктах 

соціальної 

інфраструктури

«Капітальний ремонт з 

використанням заходів 

термомодернізації 

будівлі Кіровської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів»

9571,032 9571,032

9571,032

8

1.3.2 Проводити 

енергоаудит та 

заходи зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

будівлях та об'єктах 

соціальної 

інфраструктури

Капітальний ремонт з 

використанням заходів 

по термомодернізації 

будівлі Лиманського 

ліцею

2850,354 2850,354

2850,354

9

1.3.2 Проводити 

енергоаудит та 

заходи зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

будівлях та об'єктах 

соціальної 

інфраструктури

“Капітальний ремонт 

приміщень будівлі МБК 

“Зеленоклинський”

15937,51 15937,51 15937,51

Всього 130475,019 130475,019 130475,019

1

1.1.2 Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

житлово-

комунального 

господарства та 

безперебійного 

енерго-, газо- та 

водопостачання 

об'єктів соціальної 

сфери, освіти, 

охорони здоров'я

Реконструкція станції 

знезалізнення підземних 

вод за адресою: вул. 

Зелений Гай 16а м   

Лиман Донецької 

області

8 579,026 8 579,026 8579,026

Забезпечення 

населення та 

підприємств 

міста Лиман 

очищеною водою 

9.3. Перелік об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово 

не здійснюють свої повноваження, за виключенням об'єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у 

населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення

об’єктах 

соціальної 

інфраструктури; 

3. Підвищення 

рівня знань і 

вдосконалення 

практичних 

навичок 

прибуткового 

ведення 

господарства 

суб’єктів 

господарювання, 

які здійснюють 

діяльність у 

сільській 

місцевості; 4. 

Підвищення 

ефективності 

реалізації 

державної 

регіональної 

політики на 

території області 



2

1.3.2 Проводити 

енергоаудит та 

заходи зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

будівлях та об'єктах 

соціальної 

Капітальний ремонт з 

використанням заходів  

термомодернізації 

будівлі ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 5 у м.  

Лиман

14286,52 14286,52 1428,618 12857,90

3

1.3.2 Проводити 

енергоаудит та 

заходи зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

будівлях та об'єктах 

соціальної 

інфраструктури

Капітальний ремонт з 

використанням заходів 

термомодернізації ДНЗ 

№6 у м. Красний Лиман

2664,35 2664,35 2664,35

4

1.3.2 Проводити 

енергоаудит та 

заходи зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

будівлях та об'єктах 

соціальної 

інфраструктури

Капітальний ремонт 

приміщень будівлі ДНЗ 

№6 у м.  Лиман

1942,58 1942,58 194,258 1748,322

Всього 27 472,474 27 472,474 1622,876 25849,598

1

1.14 — Створення 

індустріальних 

парків на території 

Донецької області

Розробка проектно-

кошторисної 

документації 

інженерних мереж і 

комунікацій 

індустріального парку 

2700,0 2700,0 2700,0 Розробка 

проектно-

кошторисної 

документації

Всього 2700,0 2700,0 2700,0

1. Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

систем тепло-, 

водопостачання; 

2. Підвищення 

рівня 

енергоефективно

сті та 

енергозбереженн

я у 

адміністративних 

будівлях та 

об’єктах 

соціальної 

інфраструктури; 

3. Підвищення 

рівня знань і 

вдосконалення 

практичних 

навичок 

прибуткового 

ведення 

господарства 

суб’єктів 

господарювання, 

які здійснюють 

діяльність у 

сільській 

місцевості; 4. 

Підвищення 

ефективності 

реалізації 

9.4. Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок коштів обласного бюджету

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



1

1.14 — Створення 

індустріальних 

парків на території 

Донецької області

Реалізація проекту 

"Індустріальний парк 

"Лиманський"

14561,0 14561,0 14561,0

Підвищення 

конкурентноспро

можності 

регіону, 

активізація 

інвестиційної 

діяльності та 

створення нових 

робочих місць. 

Розбудова 

інженерно-

транспортної 

інфраструктури 

до промислового 

майданчика ІП 

"Лиманський". 

Прокладення 

електричних 

мереж, газового 

трубопроводу, 

мереж з 

водопостачання 
всього 14561,0 14561,0 14561,0


