
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     __16.05.2018__                                                                             № ___176___ 

 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: відділу екології та природних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради від 24.04.2018 року № 2273-02-06; управління освіти, молоді та спорту 

міської ради від 24.04.2018 року № 06-08-19/447, від 24.04.2018 року № 06-08-19/457,  

від 26.04.2018 року № 06-08-19/470, від 25.04.2018 року № 06-08-19/460 та від 07.05.2018 

року № 06-08-19/506; КЛПЗ “Лиманська центральна районна лікарня” від 23.04.2018 

року № 496; відділу культури і туризму міської ради від 26.04.2018 року № 01/05-278, 

відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради                    

від 07.05.2018 року № 2551-02-06, від 07.05.2018 року № 2552-02-06, від 07.05.2018 року 

№ 2553-02-06; відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради 

від 08.05.2018 року № 09-51/76, 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 5.22. “Охорона навколишнього природного середовища” 

згідно додатку 1 (додається); 
1.2. до заходів розділу 5.15. “Освіта” згідно додатку 2 (додається); 
1.3. до заходів розділу 5.16. “Фізичне виховання та спорт” згідно додатку 3 

(додається); 
1.4. до заходів розділу 5.18. “Охорона здоров'я” згідно додатку 4 (додається); 
1.5. до заходів розділу 5.20. “Культура і туризм” згідно додатку 5 (додається); 
1.6. до заходів розділу 5.5. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура” 

згідно додатку 6 (додається); 
1.7. до заходів розділу 5.6. “Житлове будівництво” згідно додатку 7 (додається); 
1.8. до заходів розділу 5.4. “Дорожньо-транспортний комплекс” згідно додатку 8 

(додається); 
1.9. до заходів розділу 5.11. “Впровадження заходів територіального планування” 



згідно додатку 9 (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

Зміцнювати спроможність 

реагувати на надзвичайні 

екологічні ситуації та 

відновлювати спроможність 

у сфері боротьби з 

нелегальним використанням 

природних ресурсів та 

екологічними злочинами

5 Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, 

перевезення відходів п.74-1  

пост. 1147

2018 рік КП «Лиманський 

«Зеленбуд»

84,539 84,539 Покращення 

екологічного 

стану території, 

ліквідація 

несанкціоновани

х звалищ, об“єм 

відходів

723 м3

Всього викласти в новій

редакції

27451,969 0,0 25037,23 196,739 2178,0 40,0

найменування 

показника

значення 

показника

Внести зміни до п. 5  розділу 5.22. «Охорона навколишнього природного середовища», виклавши стовпчики 6, 9 в новій редакції

        Секретар міської ради                                                                                                                                                                 Т.Ю. Каракуц

до рішення міської ради 

__________ № ________

Зміни до  заходів розділу “ Охорона навколишнього природного середовища”  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. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джере

л

1



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

64 Придбання оснащення кабінету інклюзивно-ресурсного 

центру

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

212,4 212,4 Кількість інклюзивно-ресурсних центрів 1

65 Закупівля дидактичних матеріалів для початкових класів 

закладів загальної середньої освіти

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

513,5 513,5 Кількість початкових класів 106

66 Закупівля сучасних меблів для початкових класів закладів 

загальної середньої освіти

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

443,5 443,5 Кількість початкових класів 106

67 Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових 

класів закладів загальної середньої освіти

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

315,0 315,0 Кількість початкових класів 106

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

38 Капітальний ремонт приміщень будівлі ДНЗ № 6 у м. 

Лиман

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

1942,58 1942,58 Кількість закладів, які будуть 

відремонтовано

1

Ітого 196949,134 122306,681 46124,682 28517,771

Запроваджувати інноваційні 

освітні програми у середній 

школі та розбудовувати систему 

«освіта впродовж життя»

21 Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

102,1 52,0 50,1 Кількість вчителів, яким буде 

забезпечено підвищення кваліфікації

205

Ітого 13354,9 52,0 11748,2 1554,7

Всього 210304,034 122358,681 57872,882 30072,471

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Доповнити розділ 5.15 «Освіта» пунктами 64-67:

Стовпчики 7, 9 та 12 пункту заходів 38 викласти в новій редакції:

Рядок «Ітого» викласти в новій редакції:

Стопчики 6, 7 та 13 пункту заходів 21 викласти в новій редакції:

Рядок «Ітого» викласти в новій редакції:

Рядок «Всього» по розділу 5.15 «Освіта» 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 2

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни та доповнення до заходів розділу 5.15 «Освіта» 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

__________ № _________

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 розділ пунктами 8 та 9 наступного змісту:

8. Протягом року 723,4 723,4 Кількість ПКД 1

9. Протягом року 11,8 11,8 Кількість проектів 1

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Всього: 6747,5 4021,5 2660,0 66,0

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Доповнення до заходів розділу 5.16. «Фізичне виховання та спорт»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 

2019 і 2020 роки

№
з/п

Термін
Виконання 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

Забезпечити розвиток фізичної культури і 
спорту, популяризацію здорового способу 
життя та підтримку провідних спортсменів 
області, створити доступну спортивну 
інфраструктуру

Проектні роботи по робочому 
проекту «Будівництво 
фізкультурно-оздоровчого 
комплексу в м. Лиман 
Донецької області»

Управління освіти, 
молоді та спорту

Розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне 
користування для 
обслуговування об'єктів 
фізичної культури і спорту по 
вул. Незалежності, м. Лиман

Управління освіти, 
молоді та спорту



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Розвивати інфраструктуру системи охорони 

здоров'я

2. Капітальний ремонт будівлі 

інфекційного відділення, 

розташованої за адресою м. 

Лиман, вул. Незалежності, 64

Протягом року КЛПЗ «Лиманська 

центральна районна 

лікарня»

4213,161 200,0 4013,161 Капітальний ремонт будівлі 

інфекційного відділення

1

Розвивати інфраструктуру системи охорони 

здоров'я

14. Корегування проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт будівлі 

інфекційного відділення

Протягом року КЛПЗ «Лиманська 

центральна районна 

лікарня»

200,0 200,0

Всього 43 161,659 19148,498 24013,161

Разом 53 802,259 29789,098 24013,161

Стовпчики 6, 9 та 11 пункту заходів 2 викласти в новій  редакції:

Пункт заходів 14 вважати таким, що втратив чинність:

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції:

Рядок  "Разом" 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 4

до рішення міської ради

__________ № _________

Зміни до заходів розділу 5.18 «Охорона здоров'я» 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.



1

облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і

районів

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

Сприяти збереженню та розвивати  

історико-культурну та духовну спадщину, 

створювати умови для патріотичного 

виховання населення

4.2. Придбання ноутбуку з 

програмним забезпеченням 

для МБК "Зеленоклинський" 

та проектора для міської 

бібліотеки філії №1

Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму міської ради

24,7 24,7 Кількість заходів, які 

забезпечують організацію 

культурного дозвілля 

населення

35

Всього 30468,9 14144,8 16297,1 27,0

Додати пункт заходів 4.2:

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

__________ № _________

Доповнення до заходів розділу 5.20 «Культура і туризм» 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.

1



Додаток 6

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

5.5. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 

1 Поточний ремонт

Додати пункти 1.5, 1.6:

1.5 КП "Лиманська СЄЗ" 651,77 651,77 241 будинок

1.6 КП "Лиманська СЄЗ" 158,121 158,121 територія міста Лиман

2167,391 0,000 0,000 2167,391 0,000 0,000

3

3.6 КП "Лиманська СЄЗ"  527,109 527,109 4 об'єкта

36301,949 8579,000 0,000 3222,949 24500,000 0,000

4 Теплопостачання

Додати пункт 4.4:

4.4 КП "Лиманська СЄЗ"  1086,839 1086,839 15 об'єктів

3106,869 0,000 0,000 1106,869 2000,000 0,000

6 Благоустрій 

6.1 Дорожньо-мостове господарство

Зміни та доповнення до заходів розділу 5.5. «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 
2018 рік та основні  напрями розвитку на 2019 і 2020 роки

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

Придбання матеріалів для 
підготовки житлового фонду в 
осінньо-зимовий період

протягом 
року

Покращення технічного стану 
житла та покращення умов 
проживання мешканців 
будинків

За розрахунок економічно-
обґрунтованих планових витрат і 
тарифів на утримання будинків та 
прибудинкової території

протягом 
року

Визначення економічно-
обгрунтованого тарифу для 
утримання будинків та 
прибудинкової території

Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції

Водопровідно-каналізаційне 
господарство

В пункті 3.6 стовпчики 6, 9,13  

викласти в новій редакції:

Утримання мереж 
водопостачання та каналізації сіл 
та селищ Лиманського району

протягом 
року

Утримання мереж 
водопостачання в належному 
стані

Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції

Придбання та встановлення 
приладів обліку теплової енергії в 
житлових будинках міста Лиман

протягом 
року

Придбання та встановлення 
приладів обліку теплової 
енергії в житлових будинках 
міста Лиман

Рядок «Всього» викласти у 
новій редакції



6.1.5 680,084 680,084 1 об'єкт

6.1.9 1300,000 1300,000

6.1.11 2755,176 2755,176 Безпека руху пішоходів 4 од.

6.1.12 131,500 131,500 80 од.

46704,160 0,000 0,000 37104,160 0,000 9600,000

6.3 Зелене господарство

6.3.1 156,940 156,940 2500 од.квітів, 400 дерев

6.3.4 892,040 892,040 200 дерев

2067,980 0,000 0,000 2067,980 0,000 0,000

6.4 Похоронна справа

6.4.1 200,000 200,000 4 од.

6.4.4 521,000 521,000 4000 тонн

6.4.7 0,000 0,000

2518,900 0,000 0,000 2518,900 0,000 0,000

6.5 Санітарне очищення

Забезпечення ефективного 
функціонування житлово-

комунального господарства та 
безперебійного енерго-, газо- та 

водопостачання об'єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони здоров'я

В пунктах 6.1.5, 6.1.9, 6.1.11, 
6.1.12  стовпчики 3,6,9 

викласти в новій редакції:

Капітальний ремонт та утримання 
мосту через річку Сіверський 
Дінець

протягом 
року 

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Покращення руху 
транспортних засобів та 
пішоходів

Збільшення статутного капіталу 
підприємства-придбання 
ескаватора Блюмінг ЕП-Ф-П-01

протягом 
року 

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Благоустрій ОТГ та 
покращення стану зелених 
насаджень

Придбання транспортного 
засобу

Капітальний ремонт тротуарів по 
м. Лиман

протягом 
року 

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Придбання та встановлення 
дорожніх знаків, придбання 
фарби для розмітки проїзної  
частини  автомобільних доріг

протягом 
року 

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Покращення руху 
транспортних засобів та 
безпека пішоходів

Рядок «Всього» викласти у 
новій редакції

В пунктах 6.3.1,6.3.4  стовпчики 
6, 9  викласти в новій редакції:

Придбання  та садіння дерев, 
квіткових рослин, насіння трави, 
тощо

протягом 
року 

КП “Лиманський 
Зеленбуд” Розвиток, збереження та 

відновлення  насаджень 
населених пунктів, 
покращення навколишнього 
природного середовища та 
створення більш сприятливих 
умов для життєдіяльності 
населення

Поточний ремонт об'єктів 
благоустрою на території 
Лиманської ОТГ: знесення  
аварійних дерев, омолоджування 
старих дерев та кущів

протягом 
року 

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Рядок «Всього» викласти у 
новій редакції

В пунктах 6.4.1, 6.4.4  
стовпчики 6, 9  викласти в 
новій редакції:

Утримання кладовищ - зарплата 
сторожів

протягом 
року 

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Належне утримання та 
функціонування кладовищ на 
території Лиманської ОТГ

Придбання та перевезення піску 
на об'єкти благоустрою

протягом 
року 

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Належне утримання та 
функціонування об'єкті 
благоустрою

Встановлення огорожі на 
кладовищах ОТГ та капітальний 
ремонт (в т.ч. проектно-
кошторисна документація)

протягом 
року 

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Належне утримання та 
функціонування кладовищ на 
території Лиманської ОТГ

Рядок «Всього» викласти у 
новій редакції



6.5.8 810,000 810,000  400 од.

6.5.9 0,000 0,000 1 об'єкт

2242,000 0,000 0,000 2242,000 0,000 0,000

6.6 Майданчики

6.6.2 1333,947 1333,947 15 од.

1578,947 0,000 0,000 1578,947 0,000 0,000

6.7 Інше

6.7.11 325,404 325,404 1 торгівельний ряд

Додати пункт 6.7.13:

6.7.13 463,520 463,520 21 особа

3865,624 0,000 0,000 3865,624 0,000 0,000

68028,696 0,000 0,000 58428,696 0,000 9600,000

129594,383 8579,000 0,000 84915,383 26500,000 9600,000

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

В пунктах 6.5.8, 6.5.9  
стовпчики 6, 9  викласти в 

новій редакції:

Придбання контейнерів для  
побутового сміття ОТГ

протягом 
року 

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Створення безпечних умов 
життєдіяльності населення, 
забезпечення захисту 
навколишнього природного 
середовища

Будівництво громадського 
туалету парк ім.Кизима місто 
Лиман Донецької обл.

протягом 
року 

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Підвищення рівня комфорту 
громадян

Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції

В пункті 6.6.2  стовпчики 6, 9, 
13  викласти в новій редакції:

Придбання та облаштування 
дитячих майданчиків на  території 
Лиманської ОТГ

протягом 
року 

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Створення сучасних  дитячих 
майданчиків, які відповідають 
вимогам безпеки

Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції

В пункті 6.6.2  стовпчики 6, 9, 
13  викласти в новій редакції:

Облаштування торгівельних рядів 
на  території Лиманської ОТГ ( в 
т.ч проектно- вишукувальні 
роботи) (с.Рубці, с. Лозове, 
с.Нове)

Протягом 
року

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Підвищення рівня комфорту 
громадян

Заробітна плата робітників 
виробничої дільниці з 
благоустрою території та 
розвитку інфраструктури 
м.Лиман та Лиманської ОТГ

Протягом 
року

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Заробітна плата робітників 
виробничої дільниці з 
благоустрою території , осіб

Рядок «Всього» викласти у 
новій редакції

Рядок «Разом по розділу 6» 
викласти у новій редакції

Рядок «Всього по програмі» 
викласти у новій редакції 



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

5.6. Житлове будівництво 

1. 12409,703 92,368 12317,335

28819,863 92,368 28727,495

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Зміни та доповнення до заходів розділу 5.6. «Житлове будівництво»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні  напрями 
розвитку на 2019 і 2020 роки

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

Надавати соціальне житло та соціальні 
гуртожитки для ВПО, дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування

В пункті 1 стовпчики 
3,6,9,13  викласти в новій 
редакції:

Нежитлова будівля-гуртожиток 
по вул. Крупська 
(Студентська), 4 м. Красний 
Лиман (Лиман) — 
реконструкція (послуги банку, 
авторський нагляд, 
страхування об“єкту)

Протягом 
року

КП "Лиманська служба 
єдиного замовника"

Вирішення житлового питання 
осіб, переміщених з тичасово 
окупованої території та 
районів проведення АТО

Впорядкування 41 кімнати (в 
т.ч. 2 - для маломобільних 
груп населення) для 
проживання 82 осіб. 
Обов“язкова вимога надання 
кредиту ЄІБ

Рядок «Всього» викласти у 
новій редакції



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

В пункті 1 стовпчик 13  

викласти в новій редакції:

1 Придбання автобусів для 

пасажирських перевезень

Протягом 

року

КП "Лиманська СЄЗ" 4200,0 4200,0 Кількість автобусів, одиниць 3

Додати пункт 4

4 Заробітна плата штатних 

одиниць для обслуговування 

автобусів, які здійснюють 

пасажирські та шкільні 

перевезення по Лиманській 

ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманська СЄЗ"  288,209 288,209 Кількість працюючих, осіб 30

Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції
5160,189 5160,189

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

5.4. Дорожньо-транспортний комплекс

Покращити умови перевезення 

автомобільним транспортом

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 та доповнення до заходів розділу 5.4. «Дорожньо-транспортний комплекс»  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.



облас-

ного

Бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Надавати допомогу та підтримку процесу 

об’єднання місцевих громад шляхом 

сприяння процесу узгодження між 

громадами, а також інституційному та 

організаційному зміцненню

1 Роботи з  розроблення 

містобудівної документації: 

Схеми планування території 

району (в межах  Лиманської 

об’єднаної територіальної 

громади)

Протягом 

року

Відділ містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

Лиманської міської 

ради

500,0 500,0 Обгрунтування майбутніх 

потреб і визначення 

переважних напрямів 

використання територій

Поліпшувати спроможність нових громад з 

метою покращення управління і надання 

якісних публічних послуг через відновлення 

та розвиток інфраструктури надання послуг 

на обласному, районному та місцевому 

рівнях

2. Роботи по внесенню змін до 

генерального плану з 

розробленням плану зонування 

міста Лиман

Протягом 

року

Відділ містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

Лиманської міської 

ради

580,0 580,0 Визначення умов та обмежень 

використання території для 

містобудівних потреб у межах 

визначених зон

Всього 1050,0 1050,0

Стовпчик 3 пункту заходів 1 викласти в новій  редакції :

Пункт заходів 2 виключити:

Рядок  «Всього» 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 9

до рішення міської ради

____________ № ________

Зміни до заходів розділу 5.11 «Впровадження заходів територіального планування» 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.


