
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     __21.03.2018__                                                                             № ___92__ 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд 

проекту рішення міської ради 

“Про внесення змін та 

доповнень до рішення міської 

ради від 22.12.2017 року № 

7/40-1789 “Про затвердження 

Програми економічного і 

соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2018 

рік та основні напрями розвитку 

на 2019 і 2020 роки” 

 

  
 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 22.12.2017 року № 7/40-1789 “Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 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. Винести на розгляд міської ради проект рішення міської ради “Про внесення 

змін та доповнень до рішення міської ради від 22.12.2017 року № 7/40-1789 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 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 та доповнень 

до рішення міської ради від 

22.12.2017 року № 7/40-1789 

“Про затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2018 

рік та основні напрями розвитку 

на 2019 і 2020 роки” 
 

Розглянувши листи: Служби у справах дітей міської ради від 01.03.2018 року        

№ 01-19/238, Слов’янського об’єднаного міського військового комісаріату від 27.02.2018 

року № 1083-02-03, начальника відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого 

комітету міської ради від 28.02.2018 року № 1163-02-06, керуючись п. 22 ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни та доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку 

на 2019 і 2020 роки: 
1.1. до заходів розділу 5.7 “Розвиток підприємницького середовища” згідно 

додатку 1 (додається); 
1.2. до заходів розділу 5.19 “Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування” згідно додатку 2 (додається); 
1.3. доповнити розділ 5 “Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік” підрозділом 5.27 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів” згідно додатку 3 

(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 



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

Створення сприятливого 

середовища для розвитку малого і 

середнього підприємництва

2 Передача міжбюджетних 

трансфертів на суми 

співфінансування заходів щодо 

фінансової підтримки суб'єктів 

малого підприємництва

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет міської 

ради

6666,7 4666,7 2000,0 Кількість 

проектів, які 

отримають 

фінансову 

підтримку, 

одиниць

8

Всього 6676,7 4666,7 2010,0

Стовпчики 6, 8 викласти в новій редакції:

Рядок «Всього » викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                              Т.Ю. Каракуц

інших 

джерел

найменування 

показника
значення показникаоблас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

Додаток 1

до рішення міської ради

_________ № _______

Зміни до розділу 5.7 «Розвиток підприємницького середовища» Програми  соціально-економічного розвитку Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств



Обласного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Забезпечення права дітей, дітей - сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа

5 Придбання житла (квартири, будинку) для 

дітей - сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа

Протягом року Виконавчий комітет 

Лиманської міської 

ради

3600,0 1800,0 1800,0 Забезпечення дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 

осіб з їх числа житлом

12 квартир (будинків)

Всього 9347,6 1983,0 1800,0 5564,6

Доповнити розділ 5.19 «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» пунктом 5:

Рядок «Всього» по розділу 5.19 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 2

до рішення міської ради

__________ № ________

Доповнення до заходів розділу 5.19 «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 

рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



Додаток 3

до рішення міської ради

____________№_________

Доповнення  до розділу 5. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об“єднаної територіальної громади на 2018 рік»

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

Доповнити підрозділом 5.27. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів

1

1.1

20,0 20,0

1.2

70,0 70,0

1.3

5,0 5,0

1.4 Придбання меблів

20,0 20,0

1.5

5,0 5,0

Придбання стендів

Всього по підрозділу 120,0 120,0

Секретар міської ради                                                                  Т.Ю. Каракуц

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

Реалізація Цільової програми 
«Захисник Вітчизни — 2018» 

на території Лиманської 
об“єднаної територіальної 
громади

Придбання та виготовлення 
друкарської продукції, 
концтоварів

протягом 
року

Донецький обласний 
військовий комісаріат

Матеріально-технічне 
забезпечення заходів 
мобілізаційної підготовки та 
підготовки молоді до 
військової служби

Придбання бланків, 
концтоварів

Придбання комп“ютерної та 
оргтехніки

протягом 
року

Донецький обласний 
військовий комісаріат

Матеріально-технічне 
забезпечення заходів 
мобілізаційної підготовки та 
підготовки молоді до 
військової служби

Придбання 5 комп“ютерів, 3 
МФП, 2 принтерів

Придбання медичного 
обладнання

протягом 
року

Донецький обласний 
військовий комісаріат

Матеріально-технічне 
забезпечення заходів 
мобілізаційної підготовки та 
підготовки молоді до 
військової служби

Придбання набору 
корегуючих линз для очей, 
ростомір

протягом 
року

Донецький обласний 
військовий комісаріат

Матеріально-технічне 
забезпечення заходів 
мобілізаційної підготовки та 
підготовки молоді до 
військової служби

Придбання меблів (столи, 
стільці, шафи)

Виготовлення агітаційних та 
інформативних стендів

протягом 
року

Донецький обласний 
військовий комісаріат

Матеріально-технічне 
забезпечення заходів 
мобілізаційної підготовки та 
підготовки молоді до 
військової служби


