
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     __17.10.2018__                                                                             № _______348____ 

 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 житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради від 26.09.2018 року № 5610-02-06, від 16.10.2018 року №6015-02-

10; відділу культури і туризму міської ради від 26.09.2018 року № 01/05-487 та від 

16.10.2018 року № 01/05-524; управління освіти, молоді та спорту міської ради від 

26.09.2018 року № 06-08-19/1100 та від 16.10.2018 року № 06-08-19/1169; відділу 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради від 26.09.2018 року 

№ 5644-02-06 та від 26.09.2018 року № 5650-02-06; управління соціального захисту 

населення від 26.09.2018 року № 05/22-907 та № 05/22-908, від 16.10.2018 року №05/22-

964/1; Служби у справах дітей міської ради від 16.10.2018 року № 01-19/902; КНП 

“Центр первинної медико-санітарної допомоги” від 11.10.2018 року № 345 та від 

16.10.2018 року № 353; 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 5.4. “Дорожньо-транспортний комплекс” згідно додатку 1 

(додається); 
1.2. до заходів розділу 5.5. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура” 

згідно додатку 2 (додається); 
1.3. до заходів розділу 5.14. “Соціальний захист населення” згідно додатку 3 

(додається); 
1.4. до заходів розділу 5.20. “Культура і туризм” згідно додатку 4 (додається); 
1.5. до заходів розділу 5.15. “Освіта” згідно додатку 5 (додається); 
1.6. до заходів розділу 5.16. “Фізичне виховання та спорт” згідно додатку 6 

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



реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 

році” виклавши розділ в новій редакції (додаток 7); 
1.8. до заходів розділу 5.7. “Розвиток підприємницького середовища” згідно 

додатку 8 (додається); 
1.9. до заходів розділу 5.19. “Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування” згідно додатку 9 (додається); 
1.10. до заходів розділу 5.18. “Охорона здоров'я” згідно додатку 10 (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

Покращити умови 

перевезення 

автомобільним 

транспортом

3

Придбання паливно-мастильних матеріалів 

для соціальних автобусів призначених для 

перевезення пасажирів на міському  маршруті 

та на установку газового обладнання 

протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"  
431,980 431,980 Кількість автобусів, одиниць 6 об'єктів

5

Капітальний  ремонт будівлі гаражів, 

розташованих за адресою м.Лиман, 

вул.Незалежності, 13 ( в тому числі проектно-

вишукувальні роботи)

протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"  
220,0 220,0

Кількість працюючих, осіб; 

Квадратура приміщення 

гаражу, м² 

30; 474,8 м²

Всього 5488,489 5488,489

Рядок 6, 9 пунктів заходів 3 та 5 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 5.4 «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

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" 659,871 659,871

Покращення технічного стану 

житла та покращення умов 

проживання мешканців 

будинків

40 під'їздів

Рядок  «Всього» викласти у новій  

редакції
2320,091 0,000 0,000 2320,091 0,000 0,000

3
Водопровідно -каналізаційне  

господарство

Додати пункт 3.13

3.13

Розробка проектно- кошторисної 

документації по об’єкту: 

«Будівництво водопровідних мереж 

смт. Дробишеве Лиманського району 

(радгосп Комуніст)

протягом 

року 
КП “Лиманська СЄЗ” 188,096 188,096

Належне утримання та 

функціонування об'єктів 
1 об'єкт

Рядок  «Всього» викласти у новій  

редакції
34624,437 8579 0,000 1545,437 24500 0,000

6 Благоустрій 

6.1 Дорожньо-мостове господарство

В пунктах 6.1.1, 6.1.5 стовпчики 

6,9 викласти в новій редакції

6.1.1
Послуги щодо очищення та зимового 

утримання доріг Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
648,395 648,395

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів

10000 кв. м

6.1.5

Капітальний та поточний ремонт та 

утримання мосту через річку 

Сіверський Дінець

Протягом 

року

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
268,234 268,234

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів

1 об'єкт

Додати пункт 6.1.16, 6.1.17

6.1.16

Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

по провул. Підстепний м. Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
818,778 818,778

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів

10000 кв. м

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 2

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.



6.1.17

Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

по вул. 1 Травня м. Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
535,363 535,363

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів

1 об'єкт

Рядок  «Всього» викласти у новій  

редакції
46326,733 0,000 0,000 36726,733 0,000 9600,000

6.7 Інше

Додати пункт 6.7.16

6.7.16

Розроблення проектно-кошторисної 

документації та капітальний ремонт 

покрівлі адміністративної будівлі, 

розташованої за адресою Донецька 

обл. м. Лиман, вул. К.Гасієва, 8 А 

протягом 

року 

КП “Лиманський 

Зеленбуд”
296,109 296,109

Належне утримання та 

функціонування об'єктів 
1 об'єкт

Рядок  «Всього» викласти у новій  

редакції
5940,424 0,000 0,000 5940,424 0,000 0,000

Рядок  «Разом по розділу 6» 

викласти у новій  редакції
70239,509 0,000 0,000 60639,509 0,000 9600,000

Рядок  «Всього по програмі» 

викласти у новій  редакції
129194,972 8579,000 0,000 84515,972 26500,000 9600,000

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц



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

5.14. Соціальний захист населення

35

835,000 835,000 40

39

0,000 0,000 0

48

УСЗН 5,300 5,300 300

49

192,155 192,155 1

192658,103 183728,5 388,1 8541,503

Секретар міської ради                                                                           Т.Ю. Каракуц

Зміни та 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

В п. 35 заходів стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

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

Капітальний ремонт 
приміщень відділення 
стаціонарного догляду для 
постійного проживання в 
с.Рубці, вул.Лісна,1а  
Територіального центру 
м.Лиман

Протягом 
року

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

Покращення матеріально- 
технічного стану 
стаціонарного відділення та 
забезпечення комфортних 
умов проживання, кількість 
осіб

п. 39 виключити з заходів 
розділу  

Капітальний ремонт 
прибудинкової території  
відділення стаціонарного 
догляду для постійного 
проживання  с.Рубці, 
вул.Лісна,1-а  Територіального 
центру м.Лиман

Протягом 
року

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

Покращення матеріально- 
технічного стану 
стаціонарного відділення та 
забезпечення комфортних 
умов проживання, кількість 
осіб

Заходи доповнити п. 48, 49 
наступного змісту

Виготовлення посвідчень 
батьків багатодітної сім“ї та 
дитини з багатодітної сім“ї

Протягом 
року

Виготовлення 100 посвідчень  
батьків багатодітної сім“ї, 200 
посвідчень дитини з 
багатодітної сім“ї; всього од.

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

Капітальний ремонт 
приміщення, од,

«Всього по розділам» 
викласти в новій редакції



1

облас-

ного

бюджет

у

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

4.5. Придбання  ноутбуку з предвстановленою операційною системою 

для Ямпільськогої бібліотеки-філії

Протягом року Відділ культури і 

туризму міської 

ради

14,2 14,2 Кількість заходів, які 

забезпечують організацію 

культурного дозвілля 

населення

25

4.6. Придбання  ноутбука з предвстановленою операційною системою 

для головного спеціалісту відділу культури і туризму Лиманської 

міської ради

Протягом року Відділ культури і 

туризму міської 

ради

20,0 20,0 Кількість прийнятих 

нормативно-правових 

актів та виконаних листів, 

звернень, заяв

30

2.4. Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

"Реконструкцію нежитлової будівлі, адміністративного корпусу 

під музичну школу з заходами термомодернізації та благоустрієм 

прибудинкової території, розташованої за адресою: Донецька 

область, м. Лиман, вул. Деповська, буд 2в" з отриманням 

позитивного експертного звіту

Протягом року Відділ культури і 

туризму міської 

ради

139,7 139,7 Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

з отриманням позитивного 

експертного звіту

1

Всього 14510,4 14483,4 27,0

Секретар міської ради                                                                                                                                                  Т.Ю. Каракуц

624,5 Кількість закладів  

культури з покращенням 

якості умов праці

1

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Доповнити пунктами 4.5. та 4.6 наступного змісту:

Стовпчики 6, 9 пунктів заходів 2.4. та 3.4. викласти в новій редакції:

Укріплення основних фондів та покращення якості надання послуг

3.4. Реконструкція покрівлі сільського будинку культури селеще Нове 

відділу культури і туризму Лиманської міської ради, що 

розташований за адресою: вул. Молодіжна, буд.4, сел. Нове, 

Лиманського району Донецької області

Протягом року Відділ культури і 

туризму міської 

ради

624,5

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 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

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

4820,1 4820,1 Кількість учнів, які потребують 

підвозу

791

Розвивати освітньо-

наукову інфраструктуру

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

1504,6 1504,6 Кількість закладів, які будуть 

відремонтовано

1

Розвивати освітньо-

наукову інфраструктуру

72 Капітальний ремонт покрівлі та приміщення 

спортивного залу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня» 

Лиманської міської ради Донецької області

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту, 

КП «УКБ» 

Дружківської 

міської ради

1499,753 1499,753 Кількість закладів, які будуть 

відремонтовано

1

Розвивати освітньо-

наукову інфраструктуру

70 Розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування по 

закладам освіти

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

97,3 97,3 Кількість проектів 8

Розвивати освітньо-

наукову інфраструктуру

80 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) будівлі 

Торського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад»

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

193,2 193,2 Кількість закладів, які будуть 

відремонтовано

1

Всього 219911,250 122336,881 67501,898 30072,471

Стовпчики 6, 9 пунктів 9 та 40 заходів викласти в новій редакції:

Стовпчики 5,6,9 пункту 72 заходів викласти в новій редакції:

Стовпчики 6, 9, 13 пункту заходів 70 викласти в новій редакції:

Доповнити пунктом 80 наступного змісту:

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 5

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.



1

облас-

ного

бюджет

у

бюджету

міст і

районів

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

Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію 

здорового  способу життя та підтримку провідних спортсменів 

області, створити доступну спортивну інфраструктуру

4. Проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та участь у 

спортивно-масових заходах спортсменів Лиманщини

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту

900,0 700,0 150,0 50,0 Кількість навчально-

тренувальних зборів, 

змагань

100

8. Проектні роботи по робочому  проекту "Будівництво 

фізкультурно-оздоровчого  комплексу в м. Лиман Донецької 

області"

Протягом року Управління освіти, 

молоді та спорту 723,4 723,4

Кількість ПКД

1

Ітого 6082,1 3356,1 2660,0 66,0

Стовпчики 6, 9, 13 пункту заходів 4 викласти в новій редакції:

Пункт заходів 8 вважати таким, що втратив чинність:

Рядок «Ітого» 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 5.16 «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

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

1



1

облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

1 Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр, 

розташований за адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а, м. Лиман, 

Донецької області

Протягом року КЛПЗ “Лиманська 

центральна районна 

лікарня”

3686,2280 2543,4970 1142,7310 Реконструкція будівлі 1

2 Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень КЗ 

"Лиманський ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна 

Протягом року КНП  “Центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги» 

Лиманської міської 

ради

12964,1360 10241,6680 2722,4680 Капітальний ремонт: 

термомодернізація будівлі 

та проведення  внутрішніх 

робіт

1

3 Капітальний ремонт водопровідних мереж с.Рубці 

Краснолиманського району Донецької області

Протягом року КП "Лиманська 

СЄЗ"  

2572,9400 1518,0350 1054,9050 Капітальний ремонт 

мереж водопостачання

3000 м

4 Капітальний ремонт системи водопроводу  у селищі Нове 

Лиманського району (друга черга)

Протягом року КП "Лиманська 

СЄЗ"  

7314,7076 5047,1486 2267,5590 Капітальний ремонт 

мереж водопостачання

2558 м

Всього  по підрозділу 26538,0116 19350,3486 7187,6630

Розділ 5.26. 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 до заходів розділу 5.26 «Перелік інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного  фонду регіонального розвитку у 2018 році» 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

5963,6 4666,7 1296,9

Всього 5973,6 4666,7 1306,9

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 8

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.



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

658,136 658,136 Підвищити якість 

надання соціальних 

послуг, що сприятиме 

соціально-психологічній 

реабілітації дітей, які 

портапили в складні 

життєві обставини

Всього 10005,736 1983,0 1800,0 6222,736

Стовпчики 6, 9 пункту 6 заходів 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 9

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни 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.



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

4. Капітальний  ремонт амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини  смт. Ямпіль 

КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради

Протягом 

року

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги» 

Лиманської 

міської ради

977,971 977,971 Покращення матеріально-

технічної бази лікувально-

профілактичних закладів міста 

та району за рахунок державної 

субвенції в місцевий  бюджет 

на соціально-економічний 

розвиток міста

1

1. Придбання запасних частин для 

автотранспорту, перереєстрація автомобілів, 

медичні  бланки, оплата за вивіз сміття

Протягом 

року

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги» 

Лиманської 

міської ради

55,079 55,079 Покращення матеріально-

технічної бази лікувально-

профілактичних закладу

1

2. Поточний ремонт системи  опалення 

амбулаторії загальної практики-сімейної 

медицини  с. Нове КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради

Протягом 

року

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги» 

Лиманської 

міської ради

16,940 16,940 Покращення матеріально-

технічної бази лікувально-

профілактичних закладу

1

3. Виготовлення проектів землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки у постійне 

користування із земель житлової та 

громадської забудови комунальної власності: 

амб.смт. Дробишеве, ФП с. Шандриголове

Протягом 

року

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги» 

Лиманської 

міської ради

14,686 14,686 Покращення матеріально-

технічної бази лікувально-

профілактичних закладу

2

Разом 52469,123 28455,92 24013,2

Викласти в новій редакції стовпчик 6, 9 пункту 4:

Доповнити заходи наступними пунктами:

Забезпечення  

лікувальних закладів 

міста поточними 

видатками  на утримання

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 10

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.


