
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     _15.08.2018___                                                                             № __280____ 

 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 соціального захисту населення міської ради від 

23.07.2018 року № 4187-02-06 та № 4194-02-06; від 25.07.2018 року № 4291-02-06; 

Лиманського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану від 26.07.2018 

року № 4350-02-06; відділу екології та природних ресурсів виконавчого комітету міської 

ради від 20.07.2018 року № 4147-02-06; КЗ “Лиманський центр безпеки громадян” від 

26.07.2018 року № 4347-02-06; відділу житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради від 26.07.2018 року № 4351-02-06 та від 10.08.2018 року                         

№ 4627-02-06; управління освіти, молоді та спорту міської ради від 26.07.2018 року               

№ 06-08-19/909, від 01.08.2018 року № 06-08-19/921, від 07.08.2018 року № 06-08-19/933, 

від 02.08.2018 року № 06-08-19/925, від 01.08.2018 року № 06-08-19/922; Лиманського 

районного відділу 2 управління Головного управління Служби безпеки України в 

Донецькій та Луганській областях від 26.07.2018 року № 78/2/30-408нт; відділу обліку та 

звітності виконавчого комітету міської ради від 23.07.2018 року № 4177-02-03 та від 

24.07.2018 року № 4239-02-03; відділу культури і туризму міської ради від 26.07.2018 

року № 01/05-390; заступника міського голови Фесенко В.П. від 26.07.2018 року               

№ 4353-02-4; КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської 

ради від 31.07.2018 року № 140, 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 5.14. “Соціальний захист населення” згідно додатку 1 

(додається); 
1.2. до заходів розділу 5.21. “Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на 

території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб” згідно додатку 2 

(додається); 
1.3. до заходів розділу 5.27. “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 



на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів” згідно додатку 3 

(додається); 
1.4. до заходів розділу 5.22. “Охорона навколишнього природного середовища” 

згідно додатку 4 (додається); 
1.5. до заходів розділу 5.24. “Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій” 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 5.15. “Освіта” згідно додатку 7 (додається); 
1.8. до заходів розділу 5.23 “Захист прав і свобод громадян, забезпечення 

законності та правопорядку” згідно додатку 8 (додається); 
1.9. до заходів розділу 5.18. “Охорона здоров'я” згідно додатку 9 (додається); 
1.10. до заходів розділу 5.4. “Дорожньо-транспортний комплекс” згідно додатку 10 

(додається); 
1.11. до заходів розділу 5.20. “Культура і туризм” згідно додатку 11 (додається); 
1.12. до заходів розділу 5.7. “Розвиток підприємницького середовища” згідно 

додатку 12 (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

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

42

УСЗН 44,200 44,200 Кількість осіб 123

43

УСЗН 113,70   113,7 Кількість осіб 60

44

286,548 286,548 1

45

10,00   10,00   Коригування ПКД 1

193552,548 183728,5 382,8 9441,248

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

Доповнити пунктами 
42,43,44,45

Виконання окремих державних 
програм соціального захисту 
населення: пільгове медичне 
обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; 
поховання учасників бойових 
дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни; компенсаційні 
виплати особам з інвалідністю 
на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, 
мотоколясок і на транспортне 
обслуговування; встановлення 
телефонів особам з 
інвалідністю 1 і 11 груп

Протягом 
року

Надання щомісячної 
матеріальної допомоги учням 
закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, 
студентам (курсантам) закладів 
фахової передвищої освіти, 
закладів вищої освіти з числа 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на 
повному державному 
забезпеченні

Протягом 
року

Капітальний ремонт — заміна 
вікон будівлі Територіального 
центру,  розташованого по вул. 
1 Травня, 2, м. Лиман

Протягом 
року

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

Капітальний ремонт будівлі, 
од.

Коригування проектно-
кошторисної документації та 
проведення експертизи за 
робочим проектом 
«Капітальний ремонт 
прибудинкової території 
відділення стаціонарного 
догляду для постійного 
проживання с. Рубці, вул. 
Лісна, 1а Територіального 
центру м. Лиман»

Протягом 
року

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

«Всього по розділам» 
викласти в новій редакції



Додаток 2

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

5.21. Заходи, пов“язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб

1 УСЗН

500 500

Кількість осіб 236

Доповнити пунктами 7,8

7

83,200 83,200 Кількість осіб 30

8 УСЗН

51,000 51,000 Кількість осіб 9

52236,7 51602,5 51 583,2

Секретар міської ради                                                                           Т.Ю. Каракуц

Зміни та доповнення до заходів розділу 5.21. «Заходи, пов“язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб»  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

В п.1 заходів стовпчики 3, 
12,13 викласти в новій 
редакції

Створити систему психологічної, 
соціальної та фізичної реабілітації 
для населення, яке постраждало 
внаслідок проведення конфлікту, 
Підтримувати воїнів АТО та їх сім“ї

Виплата матеріальної допомоги 
постраждалим учасникам 
антитерористичної операції та 
членам сімей загиблих 
учасників АТО, надання пільг

Протягом 
року

Фінансова підтримка міської 
організації «Спілка воїнів АТО 
та десантників Лиманщини»

Протягом 
року

Громадська організація 
«Спілка воїнів АТО та 
десантників 
Лиманщини»

Надання одноразової 
матеріальної допомоги особам 
з інвалідністю внаслідок війни 
з числа учасників 
антитерористичної операції та 
членам сімей загиблих 
учасників антитерористичної 
операції

Протягом 
року

«Всього по розділам» 
викласти в новій редакції



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 5.27. «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів» пунктом 3

3

3.1 76,00 76,00 5

349,00 349,00

Секретар міської ради                                                                  Т.Ю. Каракуц

Доповнення  до розділу 5. 27. «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів»  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

Реалізація Програми 
«Зміцнення матеріально-

технічної бази Лиманського 
міського відділу державної 
реєстрації актів цивільного 

стану Головного 
територіального управління 
юстиції у Донецькій області»

придбання комп“ютерної 
техніки та кондиціонерів

протягом 
року

Лиманський міський 
відділ державної 
реєстрації актів 
цивільного стану

Придбання комп“ютерної 
техніки та кондиціонерів, од.

Всього викласти в новій 
редакції



Додаток 4

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

8 Заходи з озеленення міст і 

сіл

 п.47 постанови КМУ № 1147 

від 17.09.1996р.)

Протяго

м року

КП «Лиманський 

«Зеленбуд»

121,4 121,4 Покращення 

стану зеленого 

господарства, 

придбання та 

висадка 

саджанців дерев

450 шт.

Всього викласти в новій

редакції

27506,169 0,0 25037,23 250,939 2178,0 40,0

найменування 

показника

значення 

показника

Внести зміни до п. 8  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

Організація  гасіння пожеж та 

проведення  пожежно -

рятувальних робіт на території 

Лиманської  ОТГ

1 Капітальний ремонт покрівлі 

будівлі МПК с. Рубці (проектні 

роботи)

Протягом 

року

КЗ «Лиманський центр 

безпеки громадян»

46,662 46,662 Виконання проектних робіт, 

од.

1

Всього 1868,062 961,662 906,400

Секретар міської ради                                                                                        Т.Ю. Каракуц

Додати до заходів підрозділ  наступного змісту:

Сприяти   забезпеченню   

пожежно-   та   аварійно-

рятувальних  підрозділів  

необхідною спецтехнікою

та обладнанням, своєчасному їх 

переоснащенню, забезпеченню  

нормативної  кількості пожежно-

рятувальних

підрозділів у населених пунктах 

області

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 5

до рішення міської ради

____________№_________

Доповнення до заходів розділу 5.24. «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» 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

1 Поточний ремонт

В пункті 1.3 стовпчики 6, 9  

викласти в новій редакції:

1.3 Поточний ремонт під'їздів
Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 610,000 610,000

Покращення технічного стану 

житла та покращення умов 

проживання мешканців 

будинків

40 під'їздів

Додати пункт  1.7

1.7

Реалізація проекту Громадського 

бюджету «Будинку-40! SOS! або 

допоможіть зробити крок до 

ОСББ» (придбання матеріалів для 

поточного ремонту житлового 

будинку за адресою вул..Пушкіна, 

9-А, м.Лиман)

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 58,684 58,684

Покращення технічного стану 

житла та покращення умов 

проживання мешканців 

будинку

1 об'єкт

Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції
2236,075 0,000 0,000 2236,075 0,000 0,000

3
Водопровідно-каналізаційне 

господарство

В пунктах 3.6, 3.8 стовпчики 6, 

9  викласти в новій редакції:

3.6

Утримання мереж 

водопостачання та каналізації сіл 

та селищ Лиманського району

протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ"  817,262 817,262

Утримання мереж 

водопостачання в належному 

стані

4 об'єкта

3.8
Поточний ремонт насосних 

агрегатів

протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 102,514 102,514

Утримання мереж 

водопостачання в належному 

стані

територія сіл та селищ

Виключити пунт 3.7

Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції
34436,341 8579,000 0,000 1357,341 24500,000 0,000

4 Теплопостачання

Виключити пунт 4.4

Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції
2021,457 0,000 0,000 21,457 2000,000 0,000

6 Благоустрій 

6.1 Дорожньо-мостове господарство

Виключити пунт 6.1.9

5.5. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 

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 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.



Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції
45404,160 0,000 0,000 35804,160 0,000 9600,000

6.2 Зовнішнє освітлення 

В пунктах 6.2.2, 6.2.4 

стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

6.2.2
Утримання зовнішнього 

освітлення м. Лиман

протягом 

року 
ТОВ «Енергія» 1426,578 1426,578

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризику ДТП

6.2.4

Капітальний ремонт ліній 

зовнішнього освітлення сіл та 

селищ

протягом 

року 
КП "Лиманська СЄЗ" 2307,494 2307,494

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризику ДТП

Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції
9165,157 0,000 0,000 9165,157 0,000 0,000

6.3 Зелене господарство

В пунктах 6.3.2, 6.3.3 

стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

6.3.2

Придбання матеріалів для 

організації поливу газонів та 

квітників м. Лиман

протягом 

року 

КП “Лиманський 

Зеленбуд”
36,600 36,600

6.3.3
Придбання газонокосарок та 

бензопил, гілкорізу

протягом 

року 

КП “Лиманський 

Зеленбуд”
205,000 205,000 20 об'єктів

Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції
2049,580 0,000 0,000 2049,580 0,000 0,000

6.5 Санітарне очищення

В пункті 6.5.1 стовпчики 6,9,13 

викласти в новій редакції

6.5.1
Придбання та встановлення урн 

на території Лиманської ОТГ

протягом 

року 

КП “Лиманський 

Зеленбуд”
8,000 8,000

Створення безпечних умов 

життєдіяльності населення, 

забезпечення захисту 

навколишнього природного 

середовища

7 од.

Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції
2220,000 0,000 0,000 2220,000 0,000 0,000

6.6 Майданчики

В пунктах 6.6.2 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

6.6.2

Придбання та облаштування 

дитячих майданчиків на території 

Лиманської ОТГ

протягом 

року 

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
1701,615 1701,615

Створення сучасних дитячих 

майданчиків, які відповідають 

вимогам безпеки

18 од.

Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції
1946,615 0,000 0,000 1946,615 0,000 0,000

6.7 Інше

В пунктах 6.7.4, 6.7.7, 6.7.8 

стовпчики 3,6,9 викласти в 

новій редакції

6.7.4
Придбання, доставка, розміщення 

постерів, реклами

Протягом 

року

КП “Лиманський 

Зеленбуд”
250,000 250,000 Розміщення постерів 100 од.

6.7.7 Поточний ремонт зупинок
Протягом 

року

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
142,000 142,000

Підвищення рівня безпеки та 

комфорту громадян
10 од.

6.7.8

Придбання  комплектуючого та 

видатного матеріалу до гілкорізу, 

газонокосарок та бензопил

Протягом 

року

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
198,400 198,400

Підвищення рівня комфорту 

громадян

Додати пункт  6.7.14, 6.7.15

Забезпечення ефективного 

функціонування житлово-

комунального господарства 

та безперебійного енерго-, 

газо- та водопостачання 

об'єктів соціальної сфери, 

освіти, охорони здоров'я Розвиток, збереження та 

відновлення  насаджень 

населених пунктів, 

покращення навколишнього 

природного середовища та 



6.7.14

Компенсація різниці між 

встановленим тарифом та 

економічно обґрунтованими 

витратами на виробництво цих 

послуг (заробітна плата, податкові 

зобов’язання зі страхування, 

електроенергія)

протягом 

року 
КП "Лиманська СЄЗ" 1122,062 1122,062

Компенсація різниці між 

встановленим тарифом та 

економічно обґрунтованими 

витратами на виробництво цих 

послуг

8 штат.од., територія міста 

Лиман

6.7.15
Реалізація проектів Громадського 

бюджету 

Протягом 

року

КП “Лиманський 

Зеленбуд”
543,016 543,016

Реалізація проектів 

Громадського бюджету 
4 об'єкта

Рядок «Всього» викласти у 

новій редакції
5671,102 0,000 0,000 5671,102 0,000 0,000

Рядок «Разом по розділу 6» 

викласти у новій редакції
68975,514 0,000 0,000 59375,514 0,000 9600,000

Рядок «Всього по програмі» 

викласти у новій редакції
127658,865 8579,000 0,000 82979,865 26500,000 9600,000

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

70 Розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування по закладам 

освіти

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

58,0 58,0 Кількість проектів 5

71 Реалізація проекту «Ми за здоровий спосіб життя» в межах 

цільової програми «Громадський бюджет Лиманської 

об'єднаної громади на 2017-2020 роки»

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

148,3 148,3 Кількість обладнання 9

72 Капітальний ремонт покрівлі та приміщеня спортивного 

залу навчально-виховного комплексу «Гімназія – 

загальноосвітня школа І ступеня» Лиманської міської ради 

Донецької області

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

839,2 839,2 Кількість закладів, які будуть 

відремонтовано

1

73 Придбання плити професійної з духовкою для Рубцівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

20,9 20,9 Кількість обладнання 1

74 Нові меблі та комунікації для харчоблоку Новоселівського 

НВК

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

26,0 26,0 Кількість меблів 4

75 Придбання проектору та комплекту звукового обладнання Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

43,6 43,6 Кількість придбаної техніки 2

76 Організація екскурсій рою «Торські козаки» (учні 

Торського навчально-виховного комплексу) за зайняте І, ІІ, 

ІІІ місце у Всеукраїнському етапі Всеукраїнської військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

111,8 111,8 Кількість осіб, які отримають послуги 13

29 Капітальний ремонт с заходами термомодернізації відділу 

освіти Лиманської міської ради (Коригування) 

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

7732,3 7732,3 Кількість закладів, які будуть 

відремонтовано

1

40 Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад с-ща Нове (заміна вікон та дверей)

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

1864,0 1864,0 Кількість закладів, які будуть 

відремонтовано

1

56 Придбання техніки для друкування, копіювання, 

сканування та ламінування для початкової школи

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

203,1 203,1 Кількість придбаної техніки 28

64 Придбання оснащення для кабінету інклюзивно-ресурсного 

центру

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

190,6 190,6 Кількість інклюзивно-ресурсних центрів 1

65 Закупівля дидактичних матеріалів для початкових класів 

закладів загальної середньої освіти

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

570,6 513,5 57,1 Кількість початкових класів 106

66 Закупівля сучасних меблів для початкових класів закладів 

загальної середньої освіти

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

492,8 443,5 49,3 Кількість початкових класів 106

67 Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових 

класів закладів загальної середньої освіти

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

350,0 315,0 35,0 Кількість початкових класів 106

Ітого 204133,282 122284,881 53330,630 28517,771

Всього 217696,882 122336,881 65287,53 30072,471

Доповнити пунктами 70-76 наступного змісту:

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

Внести зміни до пунктів 29, 40,  56, 64-67:

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 7

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 8

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 пунктом 6 наступного змісту:

6. Протягом року 100,0 100,0 Кількість одиниць техніки 5

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Всього 650,0 650,0

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Доповнення до заходів розділу 5.23. «Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку»  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

Підтримувати правоохоронні органи та 
органи правосуддя задля оперативного 
реагування на прояви корупції, 
організовану злочинність з метою захисту 
прав людини

Придбання обчислювальної, 
цифрової техніки та 
комплектуючих до них

Лиманський районний 
відділ 2 Головного 
управління Служби 
безпеки України в 
Донецькій та 
Луганській областях



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

17 Розробка ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини смт. 

Ямпіль КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради» 

(коригування)

Протягом  року КНП «Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» Лиманської 

міської ради

38,260 38,260 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації

1

Удосконалення  кадрової 

політики

4 Проплата за навчання студентів в вищих медичних 

закладах

Протягом  року Виконавчий комітет, 

КЛПЗ "Лиманська 

ЦРЛ"

53,3 53,3 Проплата за навчання студентів 4

Разом 51986,86 27973,66 24013,2

Доповнити пунтком 17 наступного змісту:

Викласти в новій редакції стовпчик 6, 9 пункту 4:

Рядок «Разом» по розділу 5.18 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 9

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.



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Задоволення потреб громадян у 

доступних, якісних і безпечних 

перевезенях

1 Відшкодування різниці між встановленими та економічно 

обгрунтованими тарифами на послуги з перевезення 

пасажирів і багажу автомобільним транспортом на 

міському маршруті КП "Лиманська СЕЗ"

Протягом  року Виконавчий комітет 

міської ради

315,0 315,0 Відшкодування різниці між 

встановленими та економічно 

обгрунтованими тарифами на послуги з 

перевезення пасажирів і багажу 

автомобільним транспортом на 

міському маршруті КП "Лиманська 

СЕЗ"

Покращити умови перевезення

автомобільним транспортом

2 Розробка паспортів автобусних маршрутів Протягом року Виконавчий комітет

міської ради

10,0 10,0 Кількість паспортів 2

Запровадити сучасні системи 

управління міським  

транспортом для підвищення 

доступності та ефективності 

надання транспортних послуг

1 Придбання GPS – трекерів для системи GPS моніторингу 

автобусів

Протягом  року КП "Лиманська СЄЗ" 10,0 10,0 Кількість автобусів 3

Всього 5475,189 5475,189

Доповнити п. 1 наступного змісту:

Стовпчики 5, 6, 9 та 13 пункту 2 викласти в новій редакції:

Доповнити п. 1 наступного змісту:

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 10

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.



1

облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і

районів

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

Сприяти збереженню а розвитвати  

історико-культурну та духовну спадщину, 

створювати умови для патріотичного 

виховання населення

4.1. Придбання комплекту 

музичної апаратури для МБК 

«Зеленоклинський»

Протягом 

року

Відділ кульутри і 

туризму міської ради

121,6 121,6 Кількість заходів, які 

забезпечують організацію 

культурного дозвілля 

населення

25

Сприяти збереженню а розвитвати  

історико-культурну та духовну спадщину, 

створювати умови для патріотичного 

виховання населення

4.3. Придбання ноутбуку з 

превстановленою  ОС для МБК 

смт. Зарічне та Зарічненської 

бібліотеки-філії ЦБС, 

оверлока, вишки-тури для 

ЦКД Горького

Протягом 

року

Відділ кульутри і 

туризму міської ради

58,5 58,5 Кількість заходів, які 

забезпечують організацію 

культурного дозвілля 

населення

4

Укріплення основних фондів та 

покращення якості надання послуг

3.4. Проведення «Реконструкції 

покрівлі СБК селища Нове 

відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради» у 

тому числі проведення 

технічного та авторського 

нагляду

Протягом 

року

Відділ кульутри і 

туризму міської ради

682,4 682,4 Кількість закладів культури з 

покращенням якості умов 

праці

1

3.5. Проведення «Капітального 

ремонту будівлі центру 

культури і дозвілля села Рубці 

відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради з 

використанням  заходів 

термомодернізації» у тому 

числі проведення технічного 

та авторського нагляду

Протягом 

року

Відділ кульутри і 

туризму міської ради

1455,3 1455,3 Кількість закладів культури з 

покращенням якості умов 

праці

1

Всього 14634,9 14607,9 27,0

Стовпчики 6, 9 пункту 4.1. викласти в новій редакції:

Доповнити пунктом 4.3. наступного змісту:

Стовпчики 3, 6, 9, 12, 13 пунктів 3.4 та 3.5 викласти в новій редакції:

Рядок «Всього» викласти в такій 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 11

до рішення міської ради

__________ № _________

Зміни та 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



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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 5366,7 4666,7 700,0

Всього 5376,7 4666,7 710,0

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

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 12

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 5.7 «Розвиток підприємницького 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.


