
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     ___________                                                                             № ___________ 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд та 

схвалення проекту рішення 

міської ради “Про внесення змін 

до рішення міської ради від 

20.12.2018 року № 7/58-2737 

“Про затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 

рік та основні напрями розвитку 

на 2020 і 2021 роки” 

 

  
 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про внесення змін  до рішення 

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

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

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

України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет  
 

В И Р І Ш И В : 

 

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

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

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

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

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 
 

 

 

 

Міський голова                                            П.Ф. Цимідан 

 

 



 

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

 
____________                                                                             №  _____________ 
                                                                   м. Лиман 
 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 20.12.2018 

року № 7/58-2737 “Про 

затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 

2021 роки” 

 

Розглянувши листи: відділу житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради від 27.05.2019 року №3260-02-06; управління соціального захисту 

населення міської ради від 28.05.2019 року №05/22-456, №05/22-457;  КНП “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської ради від 24.05.2019 року № 

444; управління освіти, молоді та спорту міської ради від 28.05.2019 року № 05/01-

12/536; відділу культури і туризму міської ради від 28.05.2019 року № 01/05-221; відділу 

інвестиційної діяльності виконавчого комітету міської ради від  28.05.2019 року № 115-

15; Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях 

від 28.05.2019 року № 3316-02-06; ДПРЗ-21 Головного управління ДСНС України у 

Донецькій області від 28.05.2019 року № 04/1590; Слов’янського об’єднаного міського 

військового комісаріату від 28.05.2019 року№ 3317-02-06,  керуючись п. 22 ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

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

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

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

18.04.2019 року № 7/63-3225, від 16.05.2019 року № 7/64-3397): 
1.1.  розділ 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
в підрозділі “Дорожнє господарство” додати виконавця “УКБ Дружківської 

міської ради”, 
в підрозділі “Водопостачання”: 
в пункті 5: 
змінити назву заходу з “Розробка схем оптимізації систем водопостачання в м. 

Лиман” на “Послуги з розробки схеми оптимізації системи водопостачання Лиманської 



об’єднаної територіальної громади”, 
змінити виконавця з “КП “Компанія “Вода Донбасу” Лиманське ВУВКГ” на 

“Виконавчий комітет Лиманської міської ради”, 
визначити обсяги фінансування заходу з місцевого бюджету в сумі 199,924 тис. 

грн.; 
в підрозділі “Теплопостачання”: 
в пункті 3: 
змінити назву заходу з “Розробка схем оптимізації систем теплопостачання в м. 

Лиман” на “Послуги з розробки енергоефективної схеми оптимізації системи 

теплопостачання міста”, 
змінити виконавця з “Донецьктеплокомуненерго” ВО “Краснолиманська 

тепломережа” на “Виконавчий комітет Лиманської міської ради”, 
визначити обсяги фінансування заходу з місцевого бюджету в сумі 369,607 тис. 

грн.; 
в підрозділі “Капітальний ремонт”: 
в пункті 1 цифри “195,118” замінити на “176,725”; 
в пункті 3 цифри “195,118” замінити на “184,909”; 
в пункті 6 цифри “20,0” замінити на “19,4”; 
в пункті 7 цифри “501,824” замінити на “531,026” 
згідно додатку 1 (додається). 
1.2. розділ 3.12. “Соціальний захист населення”: 
в пункті 54 змінити виконавця з “Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман” на “УСЗН”; 
доповнити пунктом 55 такого змісту: “Технічне переоснащення системи 

газопостачання нежитлового приміщення за адресою: вул. Лісна, 1а с. Рубці (в тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації)”; 
доповнити пунктом 56 такого змісту: “Виготовлення посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 3.13 “Освіта”: 
доповнити пунктом 38 такого змісту: “Благоустрій ігрових майданчиків на 

території Дошкільного навчального закладу № 6 Лиманської міської ради за адресою: 

Донецька обл., м. Лиман, вул. Слобожанська, 8”; 
доповнити пунктом 39 такого змісту: “Благоустрій ігрових майданчиків на 

території Дошкільного навчального закладу № 7 Лиманської міської ради за адресою: 

84400, м. Лиман, вул. Костянтина Гасієва, 36”; 
пункт заходів 22 “Розробка ПКД з проведенням експертизи за проектом 

«Реконструкція благоустрою території Дошкільного навчального закладу № 6 

Лиманської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Лиман, вул. Слобожанська, 85” 

визнати таким, що втратив чинність; 
в пункті 33 цифри “498,7” замінити на “652,0” 
згідно додатку 3 (додається). 
1.4. розділ 3.16 “Охорона здоров'я”: 
доповнити пунктом 6 такого змісту “Оформлення енергетичного сертифікату 

будівлі КНП “ЦПМСД” Лиманської міської ради”; 
доповнити пунктом 7 такого змісту “Оформлення енергетичного сертифікату 

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

Лиманської міської ради”; 



в пункті 1 зміст заходу “Глюкометрами, в тому числі тест-смужками” витрати на 

реалізацію “900,9” та найменування показника “Глюкометри для дітей для цілодобового 

моніторингу глюкози Freestyle Libre, тест смужки до них” змінити на “448,9” та “Тест-

смужки для дитячих глюкометрів” відповідно; 
в пункті 2 “Впровадження електронного документообігу в закладах охорони 

здоров’я” витрати на реалізацію “3061,0” та значення показника “65; 14; 1” змінити на 

“3513,0” та “65; 14; 2” відповідно 
згідно додатку 4 (додається). 
1.5. до розділу 3.18 “Культура і туризм”: 
в пункті “6” цифри “49,9” замінити на “2663,7” 
згідно додатку 5 (додається). 
1.6. розділ 3.20. “Охорона навколишнього природного середовища”: 
доповнити пунктом 9 такого змісту: “Роботи з ліквідації надзвичайного становища 

(капітальний ремонт) на земельній ділянці розташованої поруч земельної ділянки, 

визначеної для обслуговування полігону з вивезення твердих побутових відходів” 
згідно додатку 6 (додається). 
1.7. розділ 3.24. “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”: 
в підпункті 1.1 пункту 1 цифри “250,0” замінити на “450,0”; 
доповнити пунктом 2 такого змісту: “Реалізація Програми “Створення 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки - 2019” 
згідно додатку 7 (додається). 
1.8. доповнити розділом 3.25. “Захист прав і свобод громадян”: 
доповнити пунктом 1 такого змісту: “Придбання комп'ютерної та оргтехніки”; 
доповнити пунктом 2 такого змісту: “Придбання матеріально-технічних засобів”; 
доповнити пунктом 3 такого змісту: “Придбання паливно-мастильних матеріалів 

та запчастин” 
згідно додатку 8 (додається). 
1.9. доповнити розділом 3.26. «Інвестиційна діяльність та розвиток 

інфраструктури»: 
доповнити пунктом 1 такого змісту: «Створення бази даних інвестиційних 

проектів та пропозицій»; 
доповнити пунктом 1 такого змісту: «Розробка інвестиційного паспорту ОТГ»; 
доповнити пунктом 2 такого змісту: «Графічне оформлення та друк 

інвестиційного паспорту Лиманської ОТГ»; 
доповнити пунктом 3 такого змісту: «Моніторинг пропозицій та конкурсів 

проектів, спрямованих на місцевий економічний розвиток, сприяння участі у конкурсах 

інвестиційних проектів»; 
доповнити пунктом 4 такого змісту: «Інформаційно-консультаційна підтримка 

суб’єктів господарювання, громадських організацій» 
згідно додатку  9 (додається). 
1.10. доповнити розділом 3.27. «Маркетинг і інновації»: 
доповнити пунктом 1 такого змісту: «Розроблення брендбуку для виготовлення 

промоційної продукції»; 
доповнити пунктом 2 такого змісту: «Оновлення інформаційно-комунікаційної 

системи «Інвестиційний портал»  
згідно додатку 10 (додається). 
2. Фінансовому управлінню (Пилипенко) забезпечити фінансування заходів, 



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

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

діяльності та регуляторної політики (Коломацький). 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                      П.Ф. Цимідан 



Додаток 1

облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Дорожнє господарство

В пункті 2 стовпчик 5 викласти в 

новій редакції

2

Поточний ремонт доріг по місту, 

селам та селищам Лиманської 

ОТГ

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд", 

УКБ 

Дружківської 

міської ради

7392,164 7392,164 Кількість, м² 10203

Водопостачання

В пункті 5 стовчики 3,5,6,9,10 

викласти в новій редакції

5

Послуги з розробки схеми 

оптимізації системи 

водопостачання Лиманської 

об’єднаної територіальної 

громади

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

199,924 199,924
Кількість, 

одиниць
1

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
25982,924 0,000 0,000 199,924 25783,000 0,000

Теплопостачання

В пункті 3 стовпчики 3,5,6,9,10 

викласти в новій редакції

3

 Послуги з розробки 

енергоефективної схеми 

оптимізації системи 

теплопостачання міста Лиман 

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

369,607 369,607
Кількість, 

одиниць
1

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
154376,656 0,000 0,000 369,607 154007,049 0,000

Житлове господарство

Капітальний ремонт

В пунктах 1,3,6,7 стовпчики 6, 9 

викласти в новій редакції

до рішення міської ради

__________ № ________

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

2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

найменування 

показника

значення 

показника

Забезпечення 

ефективного 

функціонування житлово-

комунального 

господарства та 

безперебійного енерго-, 

газо- та водопостачання 

об’єктів соціальної сфери, 

освіти, охорони здоров“я

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел



1

Капітальний ремонт шиферної 

покрівлі та оголовків ДВК 

житлового будинку № 2 провул. 

Восточний м.Лиман, в тому числі 

коригування ПКД

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

176,725 176,725 Кількість, м² 190

3

Капітальний ремонт шиферної 

покрівлі та оголовків ДВК 

житлового будинку №6 провул. 

Восточний м.Лиман, в тому числі 

коригування ПКД

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

184,909 184,909 Кількість, м² 190

6

Капітальний ремонт системи 

опалення та холодного 

водопостачання житлового 

будинку № 9а, вул.Оборони, 

м.Лиман, в тому числі 

коригування ПКД

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

19,400 19,400 Кількість, ПКД 1

7

Капітальний ремонт м'якої 

покрівлі та оголовків ДВК 

житлового будинку №12 

вул.Студентська м.Лиман" 

(коригування)

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

531,026 531,026 Кількість, м² 610

Рядок "Всього по програмі" 

викласти в новій редакції
213523,979 33 733,930 179 790,049

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

освіти, охорони здоров“я



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

В п. 54 заходів стовпчик 5 

викласти в новій редакції

54 Підписка міської газети, 

забезпечення публікації 

тематичних матеріалів щодо 

вшанування громадян 

постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

осіб прирівняних до них, 

ветеранів війни та праці, 

ветеранів Афганської війни 

(воїнів-інтернаціоналістів), 

осіб з інвалідністю 

Протягом 

року
УСЗН 62,0 62,0

Кількість видань 

міської газети, од.

230

Доповнити п. 55, 56 

наступного змісту:

55 Технічне переоснащення 

системи газопостачання 

нежитлового приміщення за 

адресою: вул. Лісна, 1а с. Рубці 

(в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації).

Протягом 

року

Територіал

ьний центр 

соціального 

обслуговува

ння 

(надання 

соціальних 

103,83 103,83

Кількість осіб 31

56 Виготовлення посвідчень 

батьків багатодітної сім’ї та 

дитини  з багатодітної сім’ї

Протягом 

року
УСЗН 8,4 8,4

Кількість 

посвідчень

224

«Всього по розділам» 

викласти в новій редакції 207922,33 201613,700 1035,700 5272,93

Секретар міської ради                                                                         Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

Додаток  2

до рішення міської ради

____________№_________

Зміни  до заходів розділу 3.12. «Соціальний захист населення»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

38. Благоустрій ігрових майданчиків на території Дошкільного 

навчального закладу № 6 Лиманської міської ради за адресою: 

Донецька обл., м. Лиман, вул. Слобожанська, 8

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

261,9 261,9 Кількість ігрового 

обладнання, 

одиниць

18

39. Благоустрій ігрових майданчиків на території Дошкільного 

навчального закладу № 7 Лиманської міської ради за адресою: 84400, 

м. Лиман, вул. Костянтина Гасієва, 36

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

134,0 134,0 Кількість ігрового 

обладнання, 

одиниць

16

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру

33.

Капітальний ремонт покрівлі та приміщення спортивного залу 

навчально-виховного комплексу “Гімназія - загальноосвітня школа І 

ступеня” Лиманської міської ради Донецької області (Коригування)

Протягом 

року 

Управління 

освіти, молоді та 

спорту 

652,0 652,0 Кількість приточно-

витяжної вентиляції

1

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 22. Розробка  ПКД з проведенням експертизи за проектом «Реконструкція 

благоустрою території Дошкільного навчального закладу № 6 

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

Слобожанська, 85»

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

97,4 97,4 Кількість ПКД 1

Всього 25090,474 2589,022 22501,452

Ітого 40120,174 2589,022 35714,752 1816,4

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Доповнити  пунктами 38 та 39 наступного змісту:

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру

Стовпчики 6, 9 пункту 33 викласти в новій  редакції :

Пункт заходів 22 визнати таким, що втратив чинність:

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції :

Рядок  «Ітого» по розділу 3.13 викласти в новій  редакції :

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника

значення 

показника

Додаток 3

до рішення міської ради

__________ № ________

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

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 

2020 року або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



обласног

о

бюджету

районни

й 

(міський, 

селищни

й, 

сільськи

й) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розвивати 

інфраструктуру 

системи охорони 

здоров’я

6. Оформлення енергетичного сертифікату будівлі КНП 

“ЦПМСД” Лиманської міської ради

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

11,0 11,0 Оформлення енергетичного 

сертифікату, кількість об’єктів

1

Розвивати 

інфраструктуру 

системи охорони 

здоров’я

7. Оформлення енергетичного сертифікату амбулаторії 

загальної практики-сімейної медицини смт. Зарічне 

КНП “ЦПМСД” Лиманської міської ради

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

10,0 10,0 Оформлення енергетичного 

сертифікату, кількість об’єктів

1

Забезпечення дітей та 

вагітних, хворих на 

цукровий та 

нецукровий діабет

1. Глюкометрами, в тому числі тест-смужками Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

448,9 448,9 Тест-смужки для дитячих глюкометрів 13                              

312

Удосконалення 

кадрової політики

2. Впровадження електронного документообігу в 

закладах охорони здоров’я

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

3513,0 3513,0 Придбання оргтехніки, програмне 

забезпечення, інтернет, підключення 

до електронної системи охорони 

здоров'я  e-Health

65; 14; 2

Всього 12793,3 297,0 12496,3

Доповнити пунктом 6 такого змісту:

Доповнити пунктом 7 такого змісту:

Стовпчики 6, 9 та 12 пункту 1 викласти в новій редакції:

Стовпчики 6, 9 та 13 пункту 2 викласти в новій редакції:

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                            Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника

значення 

показник

а

Додаток 4

до рішення міської ради

__________ № ________

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

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Укріплення основних фондів та покращення якості 

надання послуг

6. Реконструкція покрівлі міського будинку культури смт. Ярова, 

що розташований за адресою: Донецька область, Лиманський 

район, смт. Ярова, вулиця Кооперативна, буд.7-Б

Протягом 

року

Відділ культури 

і туризму 

міської ради

2663,7 2663,7 Площа покрівлі 

будинку культури, 

яка 

реконструюється, 

м3

609,65

Всього 4193,3 4173,3 20,0

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

Рядок  «Всього» викласти в новій  редакції :

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника

значення 

показника

Додаток 5

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.18 «Культура і туризм» Програми економічного  і соціального  розвитку Лиманської  об'єднаної  територіальної громади на 2019 рік та основні  напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 

2020 року або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Усувати екологічні загрози, 

в тому числі які виникли 

внаслідок проведення АТО

9

Роботи з ліквідації надзвичайного 

становища (капітальний ремонт) на 

земельній ділянці розташованої поруч 

земельної ділянки, визначеної для 

обслуговування полігону з вивезення 

твердих побутових відходів

Протягом 

року

КП "Лиманський 

"Зеленбуд"

849,182 849,182

Розробка грунту в 

траншеях та котлованах 

екскаваторами 

місткістю ковша 0,25 

м3 з навантаженням на 

автомобілі-самоскиди, 

група грунту 2, м3

Розробка грунту в 

траншеях та котлованах 

екскаваторами 

місткістю ковша 0,25 

м3 з навантаженням на 

автомобілі-самоскиди, 

група грунту 1, м3

Перевезення сміття до 

0,5 км, т

Планування площ 

механізованим 

способом, група грунту 

2, м2

11200

   1760       

16672

20000

Всього 64800,309 63623,712 1127,597 49,000

Т.Ю. Каракуц

Додати пункт 9:

Рядок "Всього" викласти в новій редакції:

Секретар міської ради

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Додаток 6

до рішення міської ради

____________ № ___________

Зміни та доповнення до заходів розділу 3.20. «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

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



Додаток 7

до рішення міської ради

__________ № ________

Завдання Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

найменування показника значення показника

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

1.

1.1 450.0 450.0

2 30.0 30.0 Придбання оргтехніки

480.0 480.0

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Зміни до розділу 3.24. «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

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

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

Реалізація Програми успішного 
 гасіння пожеж та проведення 
пожежно-рятувальних робіт на 

території Лиманської 
об“єднаної територіальної 
громади на 2019 рік

В пункті 1.1 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

Придбання паливно-мастильних, 
будівельних матеріалів та 
конструкцій

Протягом 
року

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

Створення матеріально-технічної 
бази та умов для розміщення 
особового складу та техніки, 
забезпечення боєздатності 
підрозділів ДПРЗ-21 ГУ ДСНС 
України у Донецькій області

Паливно-мастильні матеріали 
— 7400 л, будівельні 
матеріали та конструкції - за 
розрахунком

Доповнити розділ пунктом 2 
наступного змісту:

Реалізація Програми 
«Створення територіального 

центру комплектування та 
соціальної підтримки - 2019»

Протягом 
року

Донецький обласний 
військовий комісаріат

Матеріально-технічне забезпечення 
заходів Програми

«Всього» викласти в новій 
редакції



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

1. Придбання комп'ютерної та 

оргтехніки 

Протягом 

року

2 сектор Слов'янського 

міського відділу 2 

управління (з дислокацією 

в м. Маріуполь Донецької 

області) ГУ СБУ в 

Донецькій та Луганській 

областях

80,0 80,0

Кількість комп'ютерної та 

оргтехніки (комп'ютери, ноутбуки, 

паперорізувальна машина, МФУ), 

одиниць

6

2. Придбання матеріально-технічних 

засобів 

Протягом 

року

2 сектор Слов'янського 

міського відділу 2 

управління (з дислокацією 

в м. Маріуполь Донецької 

області) ГУ СБУ в 

Донецькій та Луганській 

областях

20,0 20,0

Кількість систем 

відеоспостереження, одиниць

1

3. Придбання паливно-мастильних 

матеріалів та запчастин

Протягом 

року

2 сектор Слов'янського 

міського відділу 2 

управління (з дислокацією 

в м. Маріуполь Донецької 

області) ГУ СБУ в 

Донецькій та Луганській 

областях

150,0 150,0 Кількість паливно-мастильних 

матеріалів (л); проведення ремонту 

службового автомобіля

Всього 250,0 250,0

Доповнити пунктами 1-3 такого змісту:
Підтримувати 

правоохоронні 

органи та органи 

правосуддя задля 

оперативного 

реагування на 

прояви корупції, 

організовану 

злочинність з 

метою захисту 

прав  людини

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 8

до рішення міської ради

__________ № ________

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

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
Виконавець



1

Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

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

Доповнити розділом 3.26. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури.

1 Створено базу 1

1 15.0 15.0 1

2 35.0 35.0 50

3 200/100/30

4 150

Всього 50.0 50.0

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Додаток 9
до рішення міської ради

_____________  №___________

Зміни до заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями 

розвитку на 2020 і 2021 роки

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на 
період до 2020 року або 
стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування 
показника

значення 
показникаобласного

бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

Створення сприятливого 
бізнес-середовища

Створення бази даних 
інвестиційних проектів та 
пропозицій

протягом 
року

Відділ інвестиційної 
діяльності виконавчого 
комітету міської ради

Створення позитивного 
для інвесторів іміджу 
регіону, проведення 
ребрендінгу з метою 
посилення 
міжрегіональних і 
міжнародних зв’язків та 
залучення інвестиційних 
ресурсів

Розробка інвестиційного 
паспорту ОТГ

протягом 
року

Виконавчий комітет 
міської ради

Створено 
електронну 
версію 
інвестиційного 
паспорту та 
примірник в 
презентаційному 
друці 

Графічне оформлення та 
друк інвестиційного 
паспорту Лиманської ОТГ

протягом 
року

Виконавчий комітет 
міської ради

Надруковані 
екземпляри 
інвестиційного 
паспорту

Моніторинг пропозицій та 
конкурсів проектів, 
спрямованих на місцевий 
економічний розвиток, 
сприяння участі у конкурсах 
інвестиційних проектів

протягом 
року

Відділ інвестиційної 
діяльності виконавчого 
комітету міської ради

Надіслано 
інформаційних 
листів/подано 
проектів/вигран
о проектів

Інформаційно-
консультаційна підтримка 
суб’єктів господарювання, 
громадських організацій

протягом 
року

Відділ інвестиційної 
діяльності виконавчого 
комітету міської ради

Надано 
консультацій



1

Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

найменування показника

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

Доповнити розділом 3.27. Маркетинг і інновації

1 49.0 49.0 1/50

2 1

Всього 49.0 49.0

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Додаток 10
до рішення міської ради

_____________  №___________

Зміни до заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями 
розвитку на 2020 і 2021 роки

№ і назва 
завдання 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на 
період до 

2020 року або 
стратегії 
розвитку 

міста (району, 
ОТГ)

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інши
х 

джер
ел

значення 
показникаобласного

бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

Підвищення 
спроможності 
місцевого 
самоврядування

Розроблення 
брендбуку для 
виготовлення 
промоційної 
продукції

протягом 
року

Виконавчий комітет 
міської ради, відділ 
інвестиційної 
діяльності виконавчого 
комітету міської ради

Створено брендбук (концепція 
бренду, слоган громади, макет 
логотипу). Виготовлено наборів  
(блокноти, кепки, футболки, 
чашки, магніти, вказівники 
вулиць, значки тощо)

Оновлення 
інформаційно-
комунікаційної 
системи 
«Інвестиційний 
портал»

протягом 
року

Відділ інвестиційної 
діяльності виконавчого 
комітету міської ради

Створено інтерактивна онлайн-
можливість взаємної роботи


