
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
10.04.2018                                                                           № 105 

 м. Лиман 

 Про погодження переліку 

проектів, які пропонуються 

для участі у додатковому 

конкурсному відборі, що 

можуть реалізовуватися у 2019 

році за рахунок коштів ДФРР 

 

 

 

Розглянувши пояснювальну записку начальника відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету міської ради Авдєєнко Н.П., враховуючи пропозиції 

відділів виконавчого комітету міської ради, відповідно до Закону України “Про засади 

державної регіональної політики”, положень ст. 24 Бюджетного кодексу України, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року № 196 (із змінами) “Деякі 

питання державного фонду регіонального розвитку”, Наказу Мінрегіону України від 

24.04.2015 року № 80 (із змінами) “Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку”, керуючись ст. 27 та ст. 40 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет 
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Погодити перелік проектів, які пропонуються для участі у додатковому 

конкурсному відборі, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку; відсотки та обсяги співфінансування з 

бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади (додаток 1). 
2. Відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради 

(Авдєєнко) до 11.04.2018 року надати до департаменту економіки Донецької обласної 

державної адміністрації, Донецької військово - цивільної адміністрації, документи, 

визначені Порядком підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                П.Ф. Цимідан 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 

   м. Лиман 

 

 Про погодження переліку 

проектів, які пропонуються 

для участі у додатковому 

конкурсному відборі, що 

можуть реалізовуватися у 2019 

році за рахунок коштів ДФРР 

 

 
 

У З Г О Д Ж Е Н О : 
 

Заступник міського голови   В.П. Фесенко 

 

Відділ економічного  
розвитку і торгівлі 

 Н.П. Авдєєнко 

Юридичний відділ 

  

 І.О. Шуляченко 

Організаційний відділ 

 

 К.Б. Короткова 

Загальний відділ 

 

 О.А. Вороніна 

Керуючий справами   Р.О. Малий 

 

 



відповідальний

Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень:

Всього Всього

в тому числі за рахунок:

тис.грн %

1

60507,608 60209,628 60209,628 54188,665 6020,963

10%

2

12952,562 12902,648 12902,648 10193,092 2709,556

21%

3

14067,496 12817,515 12817,515 10125,837 2691,678

21%

4

3409,537 3386,496 3386,496 2675,332 711,164

21%

5

16410,160 16289,1196 16289,1196 12868,4196 3420,700

21%

6

7473,512 7373,760 7373,760 5825,270 1548,490

21%

всього 114820,875 112979,166 112979,166 95876,615 17102,551

Керуючий справами                                              Р.О. Малий 

Додаток до рішення                         
виконавчого комітету міської ради 

______________ №_____

Перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку  по Лиманській об“єднаній територіальній громаді 

№ 
п/п

Найменування інвестиційної програми і проектів 
регіонального розвитку та їх місцезнаходження, вид 

робіт

Кошторисна вартість 
об’єкта, тис. гривень

Залишок на 
01.01.19

коштів 
ДФРР, 
тис.грн

співфінансування з  бюджету 
ОТГ

Капітальний ремонт з заходами термомодернізації 
будівлі закладу освіти «Дробишевська 
загальноосвітня школа I-III ступенів Лиманської 
міської ради Донецької області

управління освіти, 
молоді та спорту 

міської ради

“Капітальний ремонт Ямпільського навчально-
виховного комплексу” загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів — дошкільний навчальний заклад” 
Лиманської міської ради Донецької області

управління освіти, 
молоді та спорту 

міської ради

“Капітальний ремонт Ярівської загальоосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів” Лиманської міської ради 
Донецької області

управління освіти, 
молоді та спорту 

міської ради

"Капітальний ремонт будівлі Лозівського навчально-
виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад", який 
розташований за адресою: Донецька область, с. 
Лозова, вул. Шкільна, буд. 1"

управління освіти, 
молоді та спорту 

міської ради

Реконструкція гуртожитку  під багатоквартирний 
будинок малосімейного типу по вул. Ів.Лейко, 2 в м. 
Лиман Донецької обл.

Відділ житлово-
комунального 
господарства 

виконавчого комітету 
Лиманської міської 

ради

Капітальний ремонт будівлі 2-х поверхової, центра 
соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лиман, 
Донецької області, розташованої за адресою: вул. 
Свободи, 104, м. Лиман Донецької обл.

Центр соціально-
психологічної 

реабілітації дітей м. 
Лиман Донецької 

області



Додаток 

Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень:

усього Усього

в тому числі за рахунок:

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10 11 12 13 14 15

Лиманська ОТГ

1

2019 21548 м2 60507,608 60507,608 60507,608 54456,847 6050,761 комунальна

10%

2

2019 2062 м2 12952,562 12901,450 12901,450 10192,145 2709,305 комунальна

21%

3

2019 14067,496 14016,316 14016,316 11072,890 2943,426 комунальна

21%

Перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку  по Лиманській об“єднаній територіальній громаді 

№ 
п/п

Найменування інвестиційної 
програми і проектів регіонального 
розвитку та їх місцезнаходження, 

вид робіт

Період 
реалізац

ії (рік 
початку 

і 
закінчен

ня)

Результа
тив-ність 
реалізації 
проекту 

(для 
проектів 
будівниц

тва, 
потужніс

ть 
відповідн

их 
одиниць)

Кошторисна вартість 
об’єкта, тис. гривень

Форма 
власності

Заповнюється для проектів 
будівництва

Номер і назва завдання з  
відповідної стратегії 

розвитку регіону та плану 
заходів з їх реалізацій, якому 

відповідає проект

Приміт
ка

Залишок на 
01.01.19

Найменування 
експертної 

організації, дата, № 
експертизи

Нормативний 
акт щодо 

затвердження 
проекту 

будівництва 
(ким і коли 

затверджено, 
№ акта)

коштів 
ДФРР

коштів 
місцевого 
бюджету

Інших 
джере

л 
фінанс

у-
вання

Капітальний ремонт з заходами 
термомодернізації будівлі закладу 
освіти «Дробишевська 
загальноосвітня школа I-III ступенів 
Лиманської міської ради Донецької 
області

ДП ДНДПВІ 
"НДІПРОЕКТРЕК
ОНСТРУКЦІЯ"  
№10-01068-17 від 
01.09.2017 р.

Наказ відділу 
освіти 
Лиманської 
міської ради 
№421 від 22 
вересня 2017 
року

3.5.3. Запроваджувати 
інноваційні освітні програми 
у середній школі та 
розбудовувати систему 
«Освіта впродовж життя» 

“Капітальний ремонт Ямпільського 
навчально-виховного комплексу” 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
— дошкільний навчальний заклад” 
Лиманської міської ради Донецької 
області

Східний філіал 
Державного інституту 
"НДІПРОЕКТРЕКОНС
ТРУКЦІЯ", експертний 
звіт №10-00213-17 від 

16.03.2017 року

Наказ відділу 
освіти 

Лиманської 
міської ради 

№189 від 
11.04.2017 року

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

2287,4 м2

Східний філіал 
Державного інституту 
"НДІПРОЕКТРЕКОНС
ТРУКЦІЯ", експертний 
звіт №10-00212-17 від 

16.03.2017 року

Наказ відділу 
освіти 

Лиманської 
міської ради 

№188 від 
11.04.2017 року

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи зі 
зменшення енерговитрат у 
адміністративних будівлях та 
об’єктах соціальної 
інфраструктури 



Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень:

усього Усього

в тому числі за рахунок:

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10 11 12 13 14 15

№ 
п/п

Найменування інвестиційної 
програми і проектів регіонального 
розвитку та їх місцезнаходження, 

вид робіт

Період 
реалізац

ії (рік 
початку 

і 
закінчен

ня)

Результа
тив-ність 
реалізації 
проекту 

(для 
проектів 
будівниц

тва, 
потужніс

ть 
відповідн

их 
одиниць)

Кошторисна вартість 
об’єкта, тис. гривень

Форма 
власності

Заповнюється для проектів 
будівництва

Номер і назва завдання з  
відповідної стратегії 

розвитку регіону та плану 
заходів з їх реалізацій, якому 

відповідає проект

Приміт
ка

Залишок на 
01.01.19

Найменування 
експертної 

організації, дата, № 
експертизи

Нормативний 
акт щодо 

затвердження 
проекту 

будівництва 
(ким і коли 

затверджено, 
№ акта)

коштів 
ДФРР

коштів 
місцевого 
бюджету

Інших 
джере

л 
фінанс

у-
вання

4

2019 3409,537 3389,325 3389,325 2677,567 711,758 комунальна

21%

5

2019 2850,354 2800,770 2800,770 2212,608 588,162 комунальна

21%

всього освіта 93787,557 93615,469 93615,469 80612,058 13003,412

4

2019 87,62 м2 644,605 601,517 601,517 475,198 126,319 комунальна

21%

5

2019 7473,512 7373,712 7373,712 5825,233 1548,480 комунальна

21%

8118,117 7975,229 7975,229 6300,431 1674,798

"Капітальний ремонт будівлі 
Лозівського навчально-виховного 
комплексу "Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад", який 
розташований за адресою: Донецька 
область, с. Лозова, вул. Шкільна, 
буд. 1"

Філія ДП 
«Укрдержбудекспе
ртиза" у Донецькій 
області №05-0354-
17 від 09.06.2017 

року

Наказ відділу 
освіти 

Лиманської 
міської ради від 
10.06.2017 року

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 
Краснолиманського ліцею"

1287,7 м2

Східний філіал 
Державного 

інституту 
"НДІПРОЕКТРЕК
ОНСТРУКЦІЯ", 
експертний звіт 
№10-00258-16/1 
від 05.04.2016 

Наказ відділу 
освіти 

Лиманської 
міської ради 

№128 від 
07.04.2016 року

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи зі 
зменшення енерговитрат у 
адміністративних будівлях та 
об’єктах соціальної 
інфраструктури 

Реконструкція котельні центра 
соціально-психологічної реабілітації 
дітей м. Лиман Донецької області, 
розташованої за адресою: вул. 
Свободи, 104, м. Лиман Донецької 
області

Філія ДП 
«Укрдержбудекспе
ртиза" у Донецькій 
області № 05-0829-
17 від 26.12.2017 р.

рішення 
виконавчого 
комітету 
міської ради 
№20 від 
12.02.2018

1.1.2. Забезпечувати 
ефективне функціонування 
житлово-комунального 
господарства та 
безперебійне енерго-, газо- 
та водопостачання об’єктів 
соціальної сфери, освіти, 
охорони здоров’я

Капітальний ремонт будівлі 2-х 
поверхової, центра соціально-
психологічної реабілітації дітей м. 
Лиман, Донецької області, 
розташованої за адресою: вул. 
Свободи, 104, м. Лиман Донецької 
обл.

1153,13 
м2

Філія ДП 
«Укрдержбудекспе
ртиза" у Донецькій 
області № 05-0820-
17 від 26.12.2017 р.

заплановано 
затвердження 
на черговому 
засіданні 
виконавчого 
комітету в 
квітні місяці

1.3.2. Проводити 
енергоаудит та заходи зі 
зменшення енерговитрат у 
адміністративних будівлях та 
об’єктах соціальної 
інфраструктури 

всього по центру соціально-

психологічної реабілітації дітей



Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень:

усього Усього

в тому числі за рахунок:

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10 11 12 13 14 15

№ 
п/п

Найменування інвестиційної 
програми і проектів регіонального 
розвитку та їх місцезнаходження, 

вид робіт

Період 
реалізац

ії (рік 
початку 

і 
закінчен

ня)

Результа
тив-ність 
реалізації 
проекту 

(для 
проектів 
будівниц

тва, 
потужніс

ть 
відповідн

их 
одиниць)

Кошторисна вартість 
об’єкта, тис. гривень

Форма 
власності

Заповнюється для проектів 
будівництва

Номер і назва завдання з  
відповідної стратегії 

розвитку регіону та плану 
заходів з їх реалізацій, якому 

відповідає проект

Приміт
ка

Залишок на 
01.01.19

Найменування 
експертної 

організації, дата, № 
експертизи

Нормативний 
акт щодо 

затвердження 
проекту 

будівництва 
(ким і коли 

затверджено, 
№ акта)

коштів 
ДФРР

коштів 
місцевого 
бюджету

Інших 
джере

л 
фінанс

у-
вання

2

2019 26373,945 26176,205 17302,297 13668,815 3633,483 комунальна

21%

3

2019 998,8 м2 16410,160 16289,120 16289,120 12868,420 3420,700 комунальна

21%

всього  42784,105 42465,325 33591,417 26537,235 7054,183

всього по таблиці
144689,779 144056,023 135182,115 113449,723 21732,392

* Кошторисна вартість 1 та 11 черги будівництва складає 17302,2974 тис. грн. (2019 рік); 111 черга будівництва — 8873,908 тис. грн. (2020 рік)

Міський голова  П.Ф. Цимідан

Виконавець: Авдєєнко Надія Павлівна, 0660416002

Реконструкція дитячого майданчика, 
прилеглої території до будівлі 
Центра культури та дозвілля ім. 
Горького, частини тротуарів та 
дороги по вулиці Незалежності під 
площу Незалежності в місті Лиман

4210,6 м2

ДП ДНДПВІ 
"НДІПРОЕКТРЕК
ОНСТРУКЦІЯ"  № 
10-01349-17 від 
02.11.2017р. 

заплановано 
затвердження 
на черговому 
засіданні 
виконавчого 
комітету в 
квітні місяці

Реконструкція гуртожитку під 
багатоквартирний будинок 
малосімейного типу по вул. І. Лейко, 
2 в м. Лиман, Донецької обл.

Експертна 
організація ТОВ 
«Експертиза ЗО» 
№710-17Д від 
23.10.2017 р.

заплановано 
затвердження 
на черговому 
засіданні 
виконавчого 
комітету в 
квітні місяці


