
                                                                                                                                       
  

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

________________                                                                                                   №______ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про схвалення проекту рішення  
міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 20.12.2018 
 № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської 
об`єднаної територіальної громади на 2019 рік» 
 
  

Розглянувши проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 20.12.2018  № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської об`єднаної 
територіальної громади на 2019 рік», відповідно до Бюджетного кодексу України, 
керуючись ст.28,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  
виконавчий комітет міської ради 
 
            ВИРІШИВ: 

 
1.Схвалити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської 

ради від  20.12.2018  № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської об`єднаної територіальної 
громади на 2019 рік» (додається). 

2. Фінансовому управлінню Лиманської міської ради (Пилипенко) подати на 
розгляд та затвердження сесії міської ради проект рішення «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 20.12.2018  № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської 
об`єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 
міської ради (Цимідан). 
 
 
 
 
 
 
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  

№ 7/58-2742 «Про бюджет  

Лиманської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік» 

 Керуючись Бюджетним кодексом України, розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

06.12.2018 № 14705/5-18  «Про обласний бюджет на 2019 рік»(із змінами),  

пунктом 23 частини другої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  міська рада   

 ВИРІШИЛА: 

 

Внести наступні зміни до рішення міської ради від 20.12.2018  № 7/58-2742 

«Про бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» (із 

змінами,  внесеними рішеннями міської ради від 30.01.2019 №7/60-2813, 21.02.2019 

№7/61-2845, 21.03.2019 №7/62-3014, 18.04.2019 №7/63-3226, 16.05.2019 №7/64-3399, 

21.06.2019 №7/65-3534, 18.07.2019 №7/66-3694, 22.08.2019 №7/67-3804, 19.09.2019 №7/68-

3917, 17.10.2019 №7/69-4160, 21.11.2019 №7/71-4312 ):    

 

 1. У пункті 1 цифри    «606 992 133»,   «591 367 288»,   «655 171 478»,   

«520 026 724»,   «135 144 754»,  «71 340 564», «119 519 909» замінити відповідно 

цифрами  «606 987 133»,   «591 362 288»,   «655 166 478»,   «519 917 726»,   

«135 248 752»,  «71 444 562», «119 623 907». 

 2. У пункті 4 цифри  «173 978 932»  замінити відповідно цифрами              

«174 077 930». 

 3. Додатки  1, 2, 3, 5 викласти в новій редакції (додаються). 

 

 

Міський голова                                         П.Ф.Цимідан 



(грн)

Усього у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000
Виконавчий комітет Лиманської  міської ради (головний 

розпорядник)
108 588 780 31 362 955 77 225 825 77 017 080

0210000
Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

(відповідальний виконавець)
108 588 780 31 362 955 77 225 825 77 017 080

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад 

Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 роки
20.12.2018 №7/58-2712 2 044 784 215 404 1 829 380 1 829 380

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.16. Охорона 

здоров'я

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
4 252 300 1 000 000 3 252 300 3 252 300

0212111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.16. Охорона 

здоров'я

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
2 769 124 2 769 124 0

0212144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.16. Охорона 

здоров'я

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
250 000 250 000

0213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.7. Ринок праці. 

Зайнятість населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
433 817 433 817

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма реалізації іміджевої діяльності Лиманської міської 

ради на 2017-2020 роки

23.12.2016 №7/22-985 

(із змінами)
7 200 7 200

0214082 4082 0829 Iншi заходи в галузі культури і мистецтва
Програма реалізації іміджевої діяльності Лиманської міської 

ради на 2017-2020 роки

23.12.2016 №7/22-985 

(із змінами)
500 000 500 000

0216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.4. Житлове 

господарство та комунальна інфраструктура 

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
7 222 529 1 163 294 6 059 235 6 059 235

Спеціальний фондЗагальний 

фонд

УсьогоНайменування місцевої (регіональної) програмиНайменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Додаток №5

до рішення міської ради

"Про  бюджет Лиманської  об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік"

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

  бюджету об’єднаної територіальної громади  у 2019 році 

1



0216012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.4. Житлове 

господарство та комунальна інфраструктура 

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
369 607 369 607

0216013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.4. Житлове 

господарство та комунальна інфраструктура 

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
1 290 866 1 290 866

0216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та /або надають 

житлово-комунальні послуги

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 4.5. Перелік проектів 

регіонального розвитку, реалізація яких передбачається за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій між місцевими бюджетами

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
6 840 000 6 840 000 6 840 000

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.4. Житлове 

господарство та комунальна інфраструктура 

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
12 727 839 11 927 247 800 592 800 592

0216082 6082 0610
Придбання житла для окремих категорій населення 

відповідно до законодавства

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.17. Захист прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
2 722 207 2 722 207 3 030 550

0216082 6082 0610
Придбання житла для окремих категорій населення 

відповідно до законодавства

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.19. Заходи, пов`язані 

з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка 

внутрішньо переміщених осіб.

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
240 000 240 000

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.10. Розвиток 

земельних відносин

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
171 851 108 978 62 873 0

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,  4.1. Перелік 

інвестиційних проектів, реалізація яких пропонується за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
5 247 008 5 247 008 5 247 008

0217330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів  комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.4. Житлове 

господарство та комунальна інфраструктура 

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
26 421 903 26 421 903 26 421 903
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0217330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів  комунальної власності
Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 роки
20.12.2018 №7/58-2712 53 292 53 292 53 292

0217350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.9. Впровадження 

заходів територіального планування

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
254 000 254 000 0 0

0217361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються 

за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,  4.1. Перелік 

інвестиційних проектів, реалізація яких пропонується за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
1 415 431 1 415 431 1 415 431

0217362 7362 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 

інфраструктури об`єднаних територіальних громад

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 4.7. Перелік проектів, 

що плануються до реалізації за рахунок інфраструктурної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури Лиманської об`єднаної 

територіальної громади

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
9 286 300 873 000 8 413 300 8 413 300

0217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 4.5. Перелік проектів 

регіонального розвитку, реалізація яких передбачається за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій між місцевими бюджетами

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
1 200 000 1 200 000 1 200 000

0217370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально -  економічного 

розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.16. Охорона 

здоров'я

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
53 100 53 100

0217412 7412 0451 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.3. Дорожньо - 

транспортний комплекс

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
798 439 798 439

0217413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.3. Дорожньо - 

транспортний комплекс

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
20 000 20 000 0 0

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.4. Житлове 

господарство та комунальна інфраструктура 

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
19 479 107 8 148 191 11 330 916 11 330 916
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0217650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки чи права на неї

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.10. Розвиток 

земельних відносин

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
3 759 3 759 3 759

0217680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 роки
20.12.2018 №7/58-2712 15 000 15 000

0217680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування

Програма реалізації іміджевої діяльності Лиманської міської 

ради на 2017-2020 роки

23.12.2016 №7/22-985 

(із змінами)
1 000 1 000

0217693 7693 0490 Інші заходи,пов'язані з економічною діяльністю
Програма по проведенню технічної інвентаризації об'єктів 

комунальної власності територіальної громади на 2019 рік 
20.12.2018 №7/58-2697 98 000 98 000

0217693 7693 0490 Інші заходи,пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.4. Житлове 

господарство та комунальна інфраструктура 

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
26 857 26 857

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.21. Захист населення 

і територій від надзвичайних ситуацій

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
268 426 205 426 63 000 63 000

0218120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.21. Захист населення 

і територій від надзвичайних ситуацій

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
10 740 10 740

0218130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.21. Захист населення 

і територій від надзвичайних ситуацій

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
1 044 414 1 044 414 1 044 414

0218312 8312 0512 Утилізація відходів

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.20. Охорона 

навколишнього природного середовища

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
153 415 0 153 415

0218330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 

ресурсів

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.20. Охорона 

навколишнього природного середовища

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
896 465 823 665 72 800 12 000

0600000
Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської 

ради  (головний розпорядник)
52 056 979 3 684 563 48 372 416 40 464 761

0610000
Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської 

ради  (відповідальний виконавець)
52 056 979 3 684 563 48 372 416 40 464 761

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.13. Освіта

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
3 693 560 226 144 3 467 416 3 467 416
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0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами, у тому числі за рахунок 

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.13. Освіта

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
10 304 757 62 475 10 242 282 10 242 282

0611090 1090 0960
Надання позашкільної  освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.13. Освіта

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
198 121 198 121

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, у 

тому числі за рахунок

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.13. Освіта

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
5 942 510 5 942 510 5 942 510

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.13. Освіта

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
673 200 623 200 50 000 50 000

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки

№7/25-1159 від 

16.03.2017 року (із 

змінами)

552 000 552 000

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.13. Освіта

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
42 296 42 296 7220

0613033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян 

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.13. Освіта

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
119 068 119 068

0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки , 3.15. Підтримка сім'ї, 

дітей та молоді

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
200 000 200 000

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються  за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.13. Освіта

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
421 760 421 760

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту 

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.14.Фізичне 

виховання та спорт

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
510 000 510 000

0615012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не 

олімпійських видів спорту 

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.14.Фізичне 

виховання та спорт

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
540 000 540 000

0615062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.14.Фізичне 

виховання та спорт

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
85 000 85 000
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0617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.13. Освіта

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
146 795 146 795

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.13. Освіта

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
9 682 890 9 682 890 9 682 890

0617325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.14.Фізичне 

виховання та спорт

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
1 049 000 1 049 000 1 049 000

0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються 

за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,  4.1. Перелік 

інвестиційних проектів, реалізація яких пропонується за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
6 020 963 6 020 963 6 020 963

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 4.5. Перелік проектів 

регіонального розвитку, реалізація яких передбачається за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій між місцевими бюджетами

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
218 045 218 045 218 045

0617366 7366 0490
Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 4.2. Проект 

Європейского інвестиційного банку "Надзвичайна кредитна 

програма для відновлення України"

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
11 657 014 11 657 014 3 784 435

0800000
Управління  соціального захисту населення Лиманської 

міської ради (головний розпорядник)
7 658 514 7 491 040 167 474 167 474

0810000
Управління  соціального захисту населення  

Лиманської міської ради (відповідальний виконавець)
7 658 514 7 491 040 167 474 167 474

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 роки

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
63 648 63 648 63 648

0813031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства 

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний 

захист населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
162 400 162 400

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 

послуг зв`язку

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний 

захист населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
109 000 109 000
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0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян 

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний 

захист населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
1 000 000 1 000 000

0813035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті 

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний 

захист населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
1 000 000 1 000 000

0813050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний 

захист населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
71 400 71 400

0813090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний 

захист населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
10 500 10 500

0813140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються  за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний 

захист населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
1 114 240 1 114 240

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні  послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний 

захист населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
386 576 386 576

0813171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок 

і на транспортне обслуговування

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний 

захист населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
16 500 16 500

0813172 3172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний 

захист населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
200 200

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 

військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на 

оплату житлово-комунальних послуг

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний 

захист населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
109 148 109 148
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0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.7. Ринок праці. 

Зайнятість населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
66 183 66 183

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний 

захист населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
2 800 768 2 800 768

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.19. Заходи, пов`язані 

з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка 

внутрішньо переміщених осіб.

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
644 125 644 125

0817323 7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний 

захист населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
103 826 103 826 103 826

0900000
Служба у справах дітей Лиманської міської ради 

(головний розпорядник)
315 100 82 200 232 900 232 900

0910000

Служба у справах дітей  Лиманської міської ради 

(відповідальний виконавець)
315 100 82 200 232 900 232 900

0910160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 роки
20.12.2018 №7/58-2712 20 400 20 400 20 400

0913111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, 

які опинились в складних життєвих обставинах, підтримка 

функціонування дитячих будинків сімейного типу та 

прийомних сімей

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,  3.17. Захист прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
294 700 82 200 212 500 212 500

1000000
Відділ культури і туризму  Лиманської міської ради 

(головний розпорядник)
4 324 257 1 301 350 3 022 907 3 022 907

1010000
Відділ культури і туризму Лиманської  міської ради  

(відповідальний виконавець)
4 324 257 1 301 350 3 022 907 3 022 907

1010160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.18. Культура і 

туризм

20.12.2018 №7/58-2712 

(із змінами)
6 250 6 250 6 250

1011100 1100 0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.18. Культура і 

туризм

20.12.2018 №7/58-

2737(із змінами)
59 275 59 275 59 275

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.18. Культура і 

туризм

20.12.2018 №7/58-

2737(із змінами)
275 350 125 500 149 850 149 850

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.18. Культура і 

туризм

20.12.2018 №7/58-

2737(із змінами)
19 850 19 850 19 850
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1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iінших клубних закладів

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.18. Культура і 

туризм

20.12.2018 №7/58-

2737(із змінами)
793 994 793 994 793 994

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.18. Культура і 

туризм

20.12.2018 №7/58-

2737(із змінами)
20 500 20 500 20 500

1014082 4082 0829 Iншi заходи в галузі культури і мистецтва

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.18. Культура і 

туризм

20.12.2018 №7/58-2737 1 166 000 1 166 000

1017130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.18. Культура і 

туризм

20.12.2018 №7/58-2737 9 850 9 850

1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки,3.18. Культура і 

туризм

20.12.2018 №7/58-2737 1 979 438 1 979 438 1 979 438

3700000
Фінансове управління Лиманської міської ради 

(головний розпорядник)
1 449 400 864 400 585 000 585 000

3710000
Фінансове управління  Лиманської міської ради  

(відповідальний виконавець)
1 449 400 864 400 585 000 585 000

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 роки

20.12.2018 №7/58-2712 

(із змінами)
28 000 28 000 28 000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.16. Охорона 

здоров'я

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
33 000 33 000 33 000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.12. Соціальний 

захист населення

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
8 400 8 400

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, 3.24. Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

20.12.2018 №7/58-2737 

(із змінами)
1 380 000 856 000 524 000 524 000

Х Х Х УСЬОГО Х Х 174 077 930 44 704 308 129 606 522 121 490 122

Начальник фінансового управління Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц 

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету об'єднаної територіальної громади  на 2019 рік  розроблено фінансовим управлінням міської ради

9



Додаток №7

до рішення міської ради

"Про  бюджет Лиманської  об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік"

грн.

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВКМБ  

/

ТКВКБМ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ  /

ТКВКБМС

Назва об’єктів Обсяг фінансування 

0200000 Виконавчий комітет Лиманської  міської ради 

(головний розпорядник)

1 415 431

0210000 Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

(відповідальний виконавець)

1 415 431

0217361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр, розташований за 

адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а, м. Лиман, Донецької області

340 588

0217361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень КЗ 

“Лиманський ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна”

1 074 843

0600000 Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради  (головний розпорядник)

0

0610000 Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради (відповідальний виконавець)

0

0617361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Капітальний ремонт з заходами термомодернізації будівлі закладу освіти 

"Дробишевська загальоосвітня школа І-ІІІ ступенів” Лиманської міської ради 

Донецької області

0

Всього 1 415 431

Начальник фінансового управління Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц

Перелік об'єктів , фінансування  яких у 2019  році буде здійснюватись за рахунок коштів  бюджету розвитку по КПКВКМБ 7361 

"Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"

Перелік об'єктів , фінансування  яких у 2019  році буде здійснюватись за рахунок коштів  бюджету розвитку по КПКВКМБ 7361 "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку" розроблено фінансовим управлінням міської ради


