
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     __20.06.2018__                                                                             № ______210_____ 

 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:  управління освіти, молоді та спорту міської ради від 

31.05.2018 року №06-08-19/623;  відділу земельних відносин виконавчого комітету 

міської ради від 30.05.2018 року №2952-02-06; Ярівського територіального округу від 

30.05.2018 року №2953-02-06;  заступника міського голови Муравльової О.М. від 

31.05.2018 року №3001-02-06;  КЗ “Лиманський центр первинної медико-санітарної 

допомоги ім. М.І. Лядукіна” від 31.05.2018 року №539; фінансового управління міської 

ради від 30.05.2018 року №02-06/560; управління соціального захисту населення міської 

ради від 31.05.2018 року №3028-02-06; відділу інвестиційної діяльності виконавчого 

комітету міської ради від 31.05.2018 року №3039-02-06; відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради від 31.05.2018 року №3043-02-06,  

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 5.15. “Освіта” згідно додатку 1 (додається); 
1.2. до заходів розділу 5.12. “Розвиток земельних відносин”, а саме: виключити з 

заходів п.1 “Оновлення планово-картографічних матеріалів” з обсягом фінансування 

300,0 тис. грн. (кошти бюджету ОТГ); 
1.3. до заходів розділу 5.13. “Розвиток громадянського суспільства” згідно додатку 

2 (додається); 
1.4. до заходів розділу 5.4. “Дорожньо-транспортний комплекс” згідно додатку 3 

(додається); 
1.5. до заходів розділу 10. “Перелік заходів, які будуть здійснюватися за рахунок  

залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території 

яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження з 

урахуванням співфінансування у вигляді субвенції обласному бюджету за рахунок 



коштів бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади у 2018 році” згідно 

додатку 4 (додається); 
1.6. до заходів розділу 5.14. “Соціальний захист населення” згідно додатку 5 

(додається); 
1.7.  до заходів розділу 5.18. “Охорона здоров'я” згідно додатку 6 (додається); 
1.8. до заходів розділу 5.1. “Промисловий комплекс” згідно додатку 7 (додається); 
1.9. до заходів розділу 5.5. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура” 

згідно додатку 8 (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 



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

68 Придбання кабінету фізики для загальноосвітньої школи 1-

111 ступенів №3
Протягом року

Управління освіти, 

молоді та спорту
253,5 253,5

Кількість кабінетів 1

69

Придбання плити електричної для Коровоярського  

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 1-

11 ступенів — дошкільний навчальний заклад»

Протягом року 
Управління освіти, 

молоді та спорту
20,1 20,1

Кількість плит електричних 1

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

65 Закупівля дидактичних матеріалів для початкових класів 

закладів загальної середньої освіти

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту 564,9 513,5 51,4
Кількість початкових класів 106

66
Закупівля сучасних меблів для початкових класів закладів 

загальної середньої освіти

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту 487,8 443,5 44,3

Кількість початкових класів 106

67 Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових 

класів закладів загальної середньої освіти

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту 346,5 315,0 31,5
Кількість початкових класів 106

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

54 Видання, придбання, зберігання і доставка підручників для 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту 650 61,1 588,9

Кількість видань 8125

Ітого 197938,834 122306,681 47114,382 28517,771

Запроваджувати інноваційні 

освітні програми у середній 

школі та розбудовувати систему 

«освіта впродовж життя»

23 Підвіз учнів до м. Переяславль-Хмельницький для участі у 

Всеукраїнській військово-патріотичній дитячо-юнацькій 

грі «Сокіл» («Джура») команди-переможця Торського НВК

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

41,400 41,400 Кількість учнів та вчителів 15

Ітого 13396,300 52,000 11789,600 1554,700

Всього 211335,134 122358,681 58903,982 30072,471

Рядок «Всього» по розділу 5.15 «Освіта» викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Доповнити розділ 5.15. «Освіта» пунктами 68,69

Стовпчики 6, 9 пунктів 65-67  заходів викласти в новій редакції:

Стовпчики 6, 9 та 13 пункту 54 заходів викласти в новій редакції:

Рядок «Ітого» викласти в новій редакції:

Доповнити п.23

Рядок «Ітого» 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 1

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.



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Заохочувати і підтримувати 

участь громадян у прийнятті 

рішень через Громадські ради, 

консультації з громадськістю, а 

також розширювати можливості 

громадян, особливо вразливих 

верств населення, приймати 

участь у громадському житті

6. Реалізація проекту «Створення соціального громадського 

центру — простору розвитку - «Зміни себе»

Протягом року Громадська організація 

«Союз переселенців 

«Промінь надії»

126,0 6 120 Реалізація проекту 1

«Всього» викласти в новій редакції 1148,760 769,638 379,122

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

П. 6 розділу 5.13.  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 2

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 5.13 «Розвиток громадянського суспільства» 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

Додати пункт 5

5 Капітальний ремонт шкільних 

автобусів

Протягом 

року

КП "Лиманська СЄЗ"  1026,643 1026,643 Кількість працюючих, осіб 30

Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції
6186,832 6186,832

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 3

до рішення міської ради

____________№_________

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.



Додаток 4

до рішення міської ради

___________ № __________

грн.

№  

з/п

Найменування заходу відповідно до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 04.07.2016 №548 (зі змінами)

Обсяг фінансування  заходу  

відповідно до розпорядження 

голови облдержадміністрації від 

04.07.2016 №548 (зі змінами)

Обсяг співфінансування у вигляді субвенції 

обласному бюджету за рахунок коштів  бюджету 

Лиманської об'єднаної територіальної громади

1.

Реконструкція станції знезалізнення підземних вод за адресою: 

вул. Зелений Гай, 16-а м. Красний Лиман Донецької області
8 579 026

2.

Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове 

Краснолиманського району Донецької області
760 450

28936

3. Реконструкція котельні № 15 м. Лиман 8 340 500

4.

Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Лиман 

Донецької області
505 598

7766

5.

Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Лиман 

Донецької області
600 328

8254

6.

Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення с. Діброва, 

Краснолиманського району за адресами: вул. Шевченко, вул. 

Сонячна, вул. Розкішна, вул. Північна, вул. Зелений Гай, вул. 

Головна, вул. Пушкіна, вул. Озерна, вул. Ломоносова

426 300

2986

7.

Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення с. 

Дробишеве Краснолиманського району
566 900

11120

8.

Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення в  с. 

Ямпіль, Краснолиманського району за адресами: вул. 

Партизанська, вул. Леваневського, вул. Урожайна, вул. 

Молодіжна, вул. 1 Травня, вул. Донецька, вул. Пушкіна, вул. 

Підлісна, вул.  Приозерна, вул. Щастя, вул. Свободи, вул. 

Чкалова, вул. Тиха, пров. Молодіжний, пров. Підлісний

740 800

9.

Капітальний ремонт автодороги по вул. Пушкіна в м. Красний 

Лиман
6 413 100

10.

Капітальний ремонт автодороги по вул. Леніна в  м. Красний 

Лиман
2 093 400

11.

Капітальний ремонт автодороги по вул. Зелений Гай в м. 

Красний Лиман
972 000

12.

Капітальний ремонт автодороги по вул.Пушкіна в с Дробишеве 

Краснолиманського району, Донецької області
1 358 100

13.

Капітальний ремонт автодороги по  вул. Колгоспна в с. 

Новоселівка Краснолиманського району, Донецької області
1 350 100

14.

Капітальний ремонт автодороги по вул.Леваневського в с. 

Ямпіль, Лиманського району, Донецької області
1 358 100

15.

Капітальний ремонт автодороги по  вул.Новоселів в с. Коровій 

Яр Краснолиманського району, Донецької області
1 358 100

16.

Капітальний ремонт автодороги по вул. Оскольська в с. Рубці, 

Лиманського району, Донецької області
1 358 100

17.

Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації 

будівлі ДНЗ №6 у м. Красний Лиман 
2 664 350

18.

Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації 

будівлі ЗОШ І-Ш ступенів № 5 у м. Красний Лиман
12 857 900

1428618

19.

Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини смт. Дробишево Краснолиманського центру 

первинної медико-санітарної допомоги ім.М.І.Лядукіна
875 200

310137

20.

Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини, гаража смт. Кіровськ Краснолиманського центру 

первинної медико-санітарної допомоги ім.М.І.Лядукіна        
1 348 900

843767

Разом 54 527 252 2 641 584

ПЕРЕЛІК заходів, які будуть здійснюватися за рахунок  залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження з урахуванням співфінансування у вигляді субвенції обласному бюджету за рахунок коштів 

бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади у 2018 році

Секретар міської ради                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц



Додаток 5

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

5.14. Соціальний захист населення

29 1373,5 1373,5 Кількість осіб 1500

Доповнити пунктами 40,41

40

10,00   10,00   Розробка ПКД 1

41

7,80   7,80   Виконання проектних робіт 1

192957,6 183728,5 224,9 9004,2

Секретар міської ради                                                                           Т.Ю. Каракуц

Доповнення до заходів розділу 5.14. «Соціальний захист населення»  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

Сприяння пошуку та залученню 
фінансових та інших ресурсів з 
різних джерел, необхідних для 
надання соціальних послуг на рівні 
громади 

Стовпчики 6,9 п. 29 викласти 
в новій редакції

Надання матеріальної 
допомоги інвалідам, ветеранам 
війни  і праці, непрацездатним, 
малозабезпеченим громадянам, 
на підставі обстеження їх 
соціально- побутових умов 
проживання

Протягом 
року

Управління 
соціального захисту 
населення

Розробка проектно-
кошторисної документації на 
капітальний ремонт 
Територіального центру 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) м. 
Лиман з облаштуванням 
пандусу

Протягом 
року

Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) м. Лиман

Проведення проектних робіт 
щодо  облаштування засобами 
дистанційної передачі даних на 
комерційному вузлі обліку газу 
у відділенні стаціонарного 
догляду для постійного 
проживання 

Протягом 
року

Територіальний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) м. Лиман

«Всього по розділам» 
викласти в новій редакції



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Забезпечення пільгової категорії населення 5. Медикаменти для надання 

паліативної допомоги

Протягом року КЗ "Лиманський 

ЦПМСД ім. Лядукіна"

40,0 40,0 Забезпечення наркотичними 

препаратами

75

Всього 2 348,3 2 348,3

Розвивати інфраструктуру системи охорони 

здоров’я

13. Капітальний ремонт 

фельдшерського пункту 

с.Закітне КЗ «Лиманський 

ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна»

Протягом року КЗ "Лиманський 

ЦПМСД ім. Лядукіна"

0,000 0,000

Всього 41 268,457 17255,296 24013,161

Разом 51 932,539 27919,378 24013,161

Стовпчики 6, 9 заходів розділу викласти в новій  редакції:

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції:

Виключити п. 13 з заходів підрозділу

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 6

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.



Додаток  7

до рішення міської ради

__________ № _________

Завдання 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

5.1. Промисловий комплекс

Стовпчики 8,9,11,13 викласти в новій редакції

1 2700,0 0,0 300,0 2400,0 4

17261,0 0,0 300,0 16961,0

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Зміни до заходів розділу 5.1. «Промисловий комплекс» 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

найменування 
показника

значення 
показника

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

Створення індустріальних парків на 
території Донецької області

Розробка проектно-
кошторисної документації 
інженерних мереж і 
комунікацій індустріального 
парку "Лиманський"

Протягом 
року

Відділ інвестиційної 
діяльності виконавчого 
комітету міської ради

Розробка проектно-
кошторисної 
документації

Рядок «Всього» викласти в 
новій редакції



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

2 Капітальний ремонт

в пунктах  2.1, 2.2 стовпчик 3 

викласти в новій редакції

2.1 Капітальний ремонт шиферної 

покрівлі та оголовків ДВК 

житлових будинків м. Лиман,  в 

тому числі проектно-

вишукувальні роботи та в тому 

числі коригування проектно-

кошторисної документації

протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ"

10646,478 10646,478 Покращення технічного 

стану житла та покращення 

умов проживання

36 будинків, 1256 осіб

2.2 Заміна системи водостоку 

житлових будинків м.Лиман в 

тому числі поектно-

вишукувальні роботи

протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ"

1550,0 1550,0 Покращення технічного 

стану житла та покращення 

умов проживання

5 будинків, 425 осіб

3
Водопровідно-каналізаційне  

господарство

Додати пункти 3.8,3.9, 3.10

3.8
Поточний ремонт насосних 

агрегатів

протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 47,4 47,4

Утримання мереж 

водопостачання в належному 

стані

територія сіл та селищ

3.9

Відеообстеження свердловини 

глибиною 118,2 м під номером 

А3079Е, яка знаходиться в 

Донецької області, Лиманський 

район, 0,8 км від с. Коровій Яр

протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 6 6

Утримання мереж 

водопостачання в належному 

стані

територія сіл та селищ

3.10

Коригування проектно-

кошторисної документації по 

об'єкту  “Капітальний ремонт 

водопровідних мереж с. Рубці, 

Краснолиманського  району, 

Донецької області”

протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 127,67 127,67

Утримання мереж 

водопостачання в належному 

стані

1 об'єкт

В пункті 3.7 стовпчики 6, 9  

викласти в новій редакції:

3.7

Капітальний ремонт 

водопровідних мереж с.Рубці, 

Лиманського району, Донецької 

області

протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ"  2325,708 2325,708

Утримання мереж 

водопостачання в належному 

стані

4 об'єкта

Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції
36242,887 8579,000 0,000 3163,887 24500,000 0,000

5.5. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 

Забезпечення ефективного 

функціонування житлово-

комунального господарства та 

безперебійного енерго-, газо- та 

водопостачання об'єктів соціальної 

сфери, освіти, охорони здоров'я

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 5.5. «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

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



4 Теплопостачання

В пункт 4.4 стовпчик 3 

викласти в новій редакції

4.4

Придбання приладів обліку 

теплової енергії в житлових 

будинках міста Лиман

протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ"  1086,839 1086,839

Придбання та встановлення 

приладів обліку теплової 

енергії в житлових будинках 

міста Лиман

15 об'єктів

Рядок «Всього по Програмі» 

викласти в новій редакції
129535,321 8579,000 0,000 84856,321 26500,000 9600,000

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц


