
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     _18.07.2018_                                                                             № ____249___ 

 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 

11.06.2018 року № 06-08-19/658 та від 26.06.2018 року № 06-08-19/750; відділу обліку та 

звітності виконавчого комітету міської ради від 26.06.2018 року № 3651-02-03; КЛПЗ 

“Лиманська центральна районна лікарня” від 22.06.2018 року № 733; відділу культури і 

туризму міської ради від 26.06.2018 року № 01/05-365; заступника міського голови від 

26.06.2018 року № 3683-02-06; КЗ “Лиманський центр первинної медико-санітарної 

допомоги ім. М.І. Лядукіна” від 26.06.2018 року № 682; управління соціального захисту 

населення міської ради від 25.06.2018 року № 02/22-0651 та від 11.07.2018 року                    

№ 02/22-0709; Служби у справах дітей міської ради від 12.07.2018 року № 01-19/664, 

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” згідно додатку 2 

(додається); 
1.3. до заходів розділу 5.18. “Охорона здоров'я” згідно додатку 3 (додається); 
1.4. до заходів розділу 5.20. “Культура і туризм” згідно додатку 4 (додається); 
1.5. до заходів розділу 5.4. “Дорожньо-транспортний комплекс” 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 5.14. “Соціальний захист населення” згідно додатку 7 

(додається); 
1.8. до заходів розділу 5.26. “Перелік інвестиційних проектів, що можуть 

реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 



році”, а саме: виключити з заходів п. 13 “Реконструкція котельні центра соціально-

психологічної реабілітації дітей м. Лиман Донецької області, розташованої за адресою: 

вул. Свободи, 104, м. Лиман Донецької області”; 
1.9. до заходів розділу 5.19. “Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування” 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

38 Капітальний ремонт приміщень будівлі ДНЗ № 6 у м. 

Лиман (Коригування)

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту 3569,628 3569,628
Кількість закладів, які будуть 

відремонтовано

1

Ітого 199565,882 122306,681 48741,430 28517,771

Запроваджувати інноваційні 

освітні програми у середній 

школі та розбудовувати систему 

«освіта впродовж життя»

9 Забезпечення підвозу учнів до місця навчання Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

4434,1 4434,1 Кількість учнів, які потребують підвозу 791

Ітого 15190,648 52,0 13583,948 1554,7

Всього 213129,482 122358,681 60698,330 30072,471

Стовпчики 3, 6, 9 пункту 38 заходів викласти в новій редакції:

Рядок «Ітого» викласти в новій редакції:

Стовпчики 6, 9 пункту 9  заходів викласти в новій редакції:

Рядок «Ітого» викласти в новій редакції:

Рядок «Всього» по розділу 5.15 «Освіта» 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 1

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни 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

Надавати допомогу та підтримку 

процесу обєднання місцевих 

громад шляхом сприяння 

процесу узгодження між 

громадами, а також 

інституційному та 

організаційному зміцненню

4 Проведення нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів

Протягом року Розробники 

документації із 

землеустрою

90,752 40,752 10,0 40,0 Визначення якісних характеристик, 

економічної цінності та вартості земель, 

збільшення надходження коштів до 

бюджету від плати за землю

25,2 тис.га

Надавати допомогу та підтримку 

процесу обєднання місцевих 

громад шляхом сприяння 

процесу узгодження між 

громадами, а також 

інституційному та 

організаційному зміцненню

10 Відшкодування виконавцю земельних торгів фактично 

здійснених витрат на підготовку лотів для їх проведення

Протягом року Виконавчий комітет 259,248 259,248 Відшкодування виконавцю земельних 

торгів фактично здійснених витрат на 

підготовку лотів для їх проведення.

1

«Всього» викласти в новій редакції: 4142,6 3795,0 182,6 165,0

Стовпчики 6, 9 пункту заходів 4 викласти в новій редакції:

Додати пунктом 10 наступного змісту:

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

__________ № ________

Зміни та доповнення до заходів розділу 5.12 «Розвиток земельних відносин» 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

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»

4 213,161 320,69432 3892,46668

Розвивати інфраструктуру системи охорони 

здоров’я

16 Виготовлення ПКД на 

«Капітальний ремонт котельної 

амбулаторії загальної практики-

сімейної медицини смт. Нове 

КЗ «Лиманський ЦПМСД ім. 

М.І. Лядукіна»

Протягом року КЗ «Лиманський 

ЦПМСД ім. Лядукіна»

71,4 71,4 Виготовлення проектно-

кошторисної документації

1

Всього 41 339,857 17 447,390 23892,46668

Придбання медичного облдання 1 Забезпечення амбулаторій ЗП-

СМ отоофтольмаскопами

Протягом року КЗ «Лиманський 

ЦПМСД ім. Лядукіна»

96,8 96,8 Покращення матеріально-

технічної бази амбулаторій ЗП-

СМ Центру

12

Разом 52 100,739 28208,272 23892,46668

Стовпчики 9, 11 пункту 2 викласти в новій  редакції:

Доповнити  пунтком 16 наступного змісту:

Рядок  «Всього» викласти в новій  редакції:

Доповнити  заходом наступного змісту:

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 3

до рішення міської ради

__________ № _________

Зміни та доповнення 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

Укріплення основних фондів та покращення 

якості надання послуг

3.1. Капітальний ремонт будівлі СБК 

с. Крива Лука відділу культури і 

туризму Лиманської міської 

ради

Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму міської ради

182,5 182,5 Кількість закладів культури з 

покращенням якості умов праці

1

Укріплення основних фондів та покращення 

якості надання послуг 5.5.
Капітальний ремонт приміщень 

будівлі МБК "Зеленоклинський"

Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму міської ради
0,0 0,0 0,0 Кількість нерухомих об'єктів 1

Всього 14634,9 14607,9 27,0

Стовпчики 3, 6, 9 пункту 3.1. викласти в новій редакції:

Пункт заходів 5.5. вважати таким, що втратив чинність:

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 4

до рішення міської ради

__________ № _________

Зміни 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



облас-

ного

бюджет

у

бюджету

міст і 

районів

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

Покращити умови перевезення 

автомобільним транспортом

5 Капітальний ремонт 

будівлі гаражів, 

розташованих за адресою 

м.Лиман, 

вул.Незалежності, 13 ( в 

тому числі проектно-

вишукувальні роботи)

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"  
350,0 350,0

Кількість працюючих, 

осіб; Квадратура 

приміщення гаражу, м² 

30; 474,8 м²

Запровадити сучасні системи 

управління міським  транспортом 

для підвищення доступності та 

ефективності надання 

транспортних послуг

1 Впровадження системи 

GPS навігації та системи 

"Електронний квиток" на 

міському пасажирському 

транспорті

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"  
0,0 0,0

Кількість автобусів (6 

одиниць)

0

«Всього» 5160,189 5160,189

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

5.4. Дорожньо-транспортний комплекс

Додати пункт 5 наступного змісту:

Пункт заходів 1 вважати таким, що втратив чинність:

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

____________№_________

Зміни 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

3
Водопровідно -каналізаційне  

господарство

В пунктах 3.6, 3.7 стовпчики 6, 

9  викласти в новій редакції:

3.6

Утримання мереж 

водопостачання та каналізації сіл 

та селищ Лиманського району

протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ"  822,376 822,376

Утримання мереж 

водопостачання в належному 

стані

4 об'єкта

3.7

Капітальний ремонт 

водопровідних мереж с.Рубці, 

Лиманського району, Донецької 

області

протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ"  1590,819 1590,819

Утримання мереж 

водопостачання в належному 

стані

1 об'єкт

4 Теплопостачання

В пункті  4.3 стовпчики 

5,6,9,13 викласти в новій 

редакції

4.3

Погашення заборгованості за 

послуги теплопостачання квартир 

комунальної власності м.Лиман 

протягом 

року
Виконавчий комітет 21,457 21,457

Погашення заборгованості за 

комунальні послуги квартир 

комунальної власності

6 об'єктів

Рядок  «Всього» викласти у 

новій  редакції
3108,296 0,0 0,0 1108,296 2000,0 0,0

Рядок  «Всього по програмі» 

викласти у новій  редакції
129536,748 8579,0 0,0 84857,748 26500,0 9600,0

Секретар міської ради  Т.Ю. Каракуц

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 6

до рішення міської ради

____________№_________

Зміни 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.



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

5.14. Соціальний захист населення

Стовпчики 6 та 9 пункту 18 викласти в новій редакції:

18 237,2 237,2 Кількість осіб 378

Стовпчики 3, 12, 13 пункту 31 викласти в новій редакції:

31 500,0 500,0 234; 180 м2; 32

«Всього по розділам» 193050,5 183728,5 224,9 9097,1

Секретар міської ради                                                                            Т.Ю. Каракуц

Зміни 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

бюджет
у

бюджету
міст і 

районів

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

Пільги окремим 
категоріям громадян з 
послуг зв’язку 

Протягом 
року

Відділ 
персоніфікованого 
обліку УСЗН

Придбання меблів та 
м'якого інвентаря для 
Територіального центру 
м. Лиман

Протягом 
року

Управління 
соціального захисту 
населення

Придбання меблів 
(одиниць); кількість тюлі 
(м); кількість покривал 
(одиниць)



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

6 Реконструкція котельні центра 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей м. Лиман 

Донецької області, розташованої за 

адресою: вул. Свободи, 104, м. 

Лиман Донецької області

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради, 

Служба у справах 

дітей міської ради

600,583 600,583 Підвищити якість 

надання соціальних 

послуг, що сприятиме 

соціально-психологічній 

реабілітації дітей, які 

портапили в складні 

життєві обставини

Всього 9948,183 1983,0 1800,0 6165,183

Доповнити розділ 5.19 «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» пунктом 6 наступного змісту:

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 8

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.


