
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     ___21.11.2018____                                                                             № ____390____ 

 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 від 26.10.2018 

року № 05/22-1022, від 30.10.2018 року № 05/22-1028; відділу обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради від 26.10.2018 року № 02-04/585; Лиманського 

міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану від 31.10.2018 року                    

№ 15.37-410/96; управління освіти, молоді та спорту міської ради від 26.10.2018 року             

№ 06-08-19/1210 та від 26.10.2018 року № 06-08-19/1214; відділу культури і туризму 

міської ради від 31.10.2018 року № 01/05-562; відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради від 31.10.2018 року № 6409-02-06; КНП 

“Центр первинної медико-санітарної допомоги” від 31.10.2018 року № 421, 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 5.1. “Промисловий комплекс” згідно додатку 2 (додається); 
1.3. до заходів розділу 5.21. “Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на 

території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб” згідно додатку 3 

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

на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів” згідно додатку 4 

(додається); 
1.5. до заходів розділу 5.15. “Освіта” згідно додатку 5 (додається); 
1.6. до заходів розділу 5.20. “Культура і туризм” згідно додатку 6 (додається); 
1.7. до заходів розділу 5.4. “Дорожньо-транспортний комплекс” згідно додатку 7 

(додається); 



1.8. до заходів розділу 5.18. “Охорона здоров'я” згідно додатку 8 (додається); 
1.9. до заходів розділу 5.5. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура” 

згідно додатку 9 (додається). 
2. Фінансовому управлінню (Пилипенко) забезпечити фінансування заходів, 

визначених п. 1 даного рішення. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики (Коломацький). 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                      П.Ф. Цимідан 

 



Додаток 1

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

12

УСЗН 90,0 90,0 9

13
УСЗН 5,2 5,2 3

29

1323,5 1323,5 421

47

УСЗН 100,0 100,0

35

814,800 814,800 40

36

141,700 141,700 16

50

30,500 30,500 40

193166,948 183728,5 388,1 9050,348

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. 12,13,29,47, 35, 36 заходів 
стовпчики 6,9,13 викласти в 
новій редакції

Видатки на забезпечення дітей 
з інвалідністю і дітям віком  до 
двох років, які належать до 
групи ризику щодо отримання 
інвалідності, реабілітаційних 
послуг

Протягом 
року

Забезпечення дітей з інвалідністю і дітям 
віком до двох років, які належать до групи 
ризику щодо отримання інвалідності, 
реабілітаційними послугами

Щомісячні стипендії особам, 
яким виповнилось 100 і більше 
років

Протягом 
року

Соціальний захист осіб, яким виповнилось 
100 і більше років

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

Протягом 
року

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

Соціальний захист незахищених верств 
населення

Надання одноразової  
матеріальної допомоги для 
придбання житла та 
поліпшення житлових умов 
багатодітним сім’ям, які мають 
8 та більше дітей  та 
зареєстровані і проживають на 
території Лиманської 
об’єднаної територіальної 
громади  на 2018 рік

Протягом 
року

Покращення житлових умов багатодітних 
родин 

2 багатодітних родини в 
яких 8 та більше дітей

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

Капітальний ремонт   системи 
опалення   Територіального 
центру, розташованого по  
вул.1-го Травня,2, м. Лиман Протягом 

року

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

Створення комфортних умов  працівників 
Територіального центру, кількість осіб

Заходи доповнити п. 50 
наступного змісту

Придбання 
багатофункціонального 
пристрою, телевізору та 
пральної машини

Протягом 
року

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

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

«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

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

5.1. Промисловий комплекс

2 252,231 252,231

3 39,00 39,00

4 69,00 69,00

362,629 362,629

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

В п. 2,3,4 стовпчики 6, 9  
викласти в новій редакції

Створення індустріальних парків  на 
території Донецької області

Виконання проектно-
вишукувальних робіт по 
об’єкту: «Будівництво 
електромереж до промислового 
майданчика Індустріального 
парку "Лиманський"

Протягом 
року

Виконавчий комітет 
міської ради

1. Проектно-
кошторисна 
документація                
2. Експертний звіт

1                            
                              
                        1    
                              
                              
                              
                              
                              

      
Виконання проектно-
вишукувальних робіт по 
об’єкту: «Будівництво 
водопровідної мережі до 
промислового майданчика 
Індустріального парку 
"Лиманський"

Протягом 
року

Виконавчий комітет 
міської ради

1. Проектно-
кошторисна 
документація                
2. Експертний звіт

1                            
                              
                        1    
                              
                              
                              
                              
                              

      Виконання проектно-
вишукувальних робіт по 
об’єкту: «Будівництво 
газопроводу середнього тиску 
до промислового майданчика 
Індустріального парку 
"Лиманський"

Протягом 
року

Виконавчий комітет 
міської ради

1. Проектно-
кошторисна 
документація                
2. Експертний звіт

1                            
                              
                        1    
                              
                              
                              
                              
                              

      
Рядок «Всього» 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

значення показника

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

1 УСЗН 512 512 Кількість осіб

«Всього» викласти в новій редакції
52257 51610,8 51 595,2

Секретар міської ради                                                                            Т.Ю. Каракуц

Зміни  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

найменування 
показника

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

В п.1 заходів стовпчики 3, 6,9,13  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

Забезпечення виплати матеріальної допомоги : на 
вирішення соціально-побутових питань 
військовослужбовцям, які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України в районах 
проведення антитерористичної операції; учасникам 
антитерористичної  операції, які брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України в районах 
проведення антитерористичної операції та отримали  
поранення в 2014-2018 роках; сім’ям загиблих, 
померлих і зниклих безвісти учасників   
антитерористичної  операції , які безпосередньо брали 
участь в антитерористичній операції і смерть яких 
пов’язана з участю у бойових діях (одноразово, 
щомісячно, щорічно); матеріальна допомога членам 
сім’ї учасників АТО на лікування тяжких 
захворювань; відшкодування 50 відсотків сплати за 
житлово-комунальні послуги (згідно встановлених 
норм споживання) родинам загиблих учасників АТО з 
2018 року за рахунок бюджету Лиманської об’єднаної 
територіальної громади; на меморіальні дошки 
загиблим учасникам антитерористичної операції; 
забезпечення виплати грошової винагороди до Дня 
захисника України учасникам АТО та сім’ям 
загиблих, померлих учасників АТО, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення і захисті належності, 
суверенітету  та територіальної цілісності України в 
районах проведення антитерористичної операції, які 
зареєстровані  та перебувають на обліку в управлінні 
соціального захисту населення міської ради

Протягом 
року

243 учасників АТО, 
та 4 сім'ї загиблих 

учасників АТО



Додаток  4

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

3

3.1 придбання  кондиціонерів 30,00 30,00 Придбання  кондиціонерів, од. 3

303,00 303,00

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Зміни  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»

в п. 3.1 стовпчики 3,6,9,12,13 

викласти в новій редакції

протягом 
року

Лиманський міський 
відділ державної 
реєстрації актів 
цивільного стану

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

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

4867,7 4867,7 Кількість учнів, які потребують 

підвозу

791

Розвивати освітньо-

наукову інфраструктуру

55. Придбання персонального ноутбука для початкової 

школи

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

189,9 189,9 Кількість ноутбуків 19

Розвивати освітньо-

наукову інфраструктуру

63. Капітальний ремонт спортивного залу 

Новоселівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

289,5 289,5 Кількість закладів, які будуть 

відремонтовано

1

Розвивати освітньо-

наукову інфраструктуру

81. Придбання обладнання та довгострокового 

інвентарю для загальноосвітніх закладів

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

128,6 31,9 96,7 Кількість обладнання 11

Всього 220042,250 122336,881 67632,898 30072,471

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

Стовпчики 6,7 пункту 55 заходів викласти в новій редакції:

Стовпчики 6,9 пункту 63 заходів викласти в новій редакції:

Доповнити пунктом 81 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

Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та 

духовну спадщину, створювати умови для патріотичного 

виховання населення

9. Придбання  комп'ютера з предвстановленою операційною 

системою для головного спеціаліста  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

20

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Всього 14530,4 14503,4 27,0

Доповнити пунктом 9 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 6

до рішення міської ради

__________ № _________

Доповнення до заходів розділу 5.20 «Культура і туризм» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

1



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

1. Придбання автобусів для пасажирських 

перевезень

Протягом 

року

Виконавчий  

комітет 

Лиманської 

міської ради

4200,0 4200,0 Кількість автобусів, одиниць 3

Всього 5488,489 5488,489

Стовпчик 5 пункту заходів 1 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 5.4 «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

18. Коригування ПКД по об'єкту «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

48,388 48,388 Виготовлення проектно-

кошторисної документації

1

19. Капітальний ремонт системи опалення (придбання 

та монтаж теплового лічильника) в приміщеннях 

гаражів

Протягом  

року

КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Лиманської міської ради

43,945 43,945 Покращення матеріально-технічної 

бази лікувально-профілактичного 

закладу

1

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

КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Лиманської міської ради

71,4 71,4 Виготовлення проектно-

кошторисної документації

1

Забезпечення лікувальних закладів 

міста поточними видатками на 

утримання

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

Удосконалення кадрової політики 2. Впровадження електронного документообігу в 

закладах охорони здоров’я

Протягом  

року

КЛПЗ «Лиманська ЦРЛ», КНП 

«ЦПМСД» Лиманської міської 

ради

694,0 694,0 Придбання компьютерів, придбання 

принтерів, функціонування кабінету 

телемедицини . Програмне 

забезпечення. Придбання МФУ 

(б/ксерокс). Підключення 

амбулаторій району до мережі 

Іnternet.

29                                      

26                                                                                

1                                        

10                                     

1                                        

2                              

Забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і 

СНІД  та профілактика ВІЛ-інфекції

1. Придбання тест/систем, реактивів та систем 

відбору крові задля добровільного консультування 

і тестування на ВІЛ-інфекцію 

Протягом  

року

КЛПЗ «Лиманська ЦРЛ», КНП 

«ЦПМСД» Лиманської міської 

ради

195,6 195,6 Довести скрінінгове дослідження 

населення на ВІЛ-інфекцію 

2187 (осіб)

Забезпечення хворих на вірусний 

гепатит С

1. Оплата послуг обстеження на гепатит С, В Протягом  

року

КНП «ЦПМСД» Лиманської 

міської ради

7,2 7,2 Кількість обстежених 570

Розвивати інфраструктуру системи 

охорони здоров’я

17. Розробка ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини 

смт. ЯмпільКНП "ЦПМСД" Лиманської міської 

ради"(коригування)

Протягом  

року

КНП «ЦПМСД» Лиманської 

міської ради

36,246 36,246 Виготовлення проектно-

кошторисної документації

1

Стовпчики 5,6,9 пункту заходів 1 викласти в новій редакції:

Стовпчики 5,6,9 пункту заходів 17 викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                           Т.Ю. Каракуц

Доповнити заходи пунктами 18 та 19:

Розвивати інфраструктуру системи 

охорони здоров’я

Пункт заходів 16 вважати таким, що втратив чинність:

Пункт заходів 3 вважати таким, що втратив чинність:

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

Стовпчики 5,6,9 пункту заходів 1 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 8

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

1 Поточний ремонт

Додати пункт 1.8

1.8 Поточний ремонт квартир
Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 22,043 22,043

Покращення технічного стану 

житла та покращення умов 

проживання мешканців 

будинків

1 квартира

Рядок  «Всього» викласти у новій  

редакції
2 342,134 0,000 0,000 2 342,134 0,000 0,000

2 Капітальний ремонт

В пункті 2.1 стовпчики 6,9 

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" 10 710,509 10 710,509

Покращення технічного стану 

житла та покращення умов 

проживання

36 будинків, 1256 осіб

Рядок  «Всього» викласти у новій  

редакції
19 053,509 0,000 0,000 19 053,509 0,000 0,000

3
Водопровідно -каналізаційне  

господарство

В пунктах 3.6, 3.12 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

3.6

Утримання мереж водопостачання та 

каналізації сіл та селищ Лиманського 

району

протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 969,365 969,365

Утримання мереж 

водопостачання в належному 

стані

4 об'єкта

3.12

Виконання робіт, пов’язаних з 

підготуванням будинків до зими 

(оплата водопостачання для 

промивки системи опалення 

житлових будинків м.Лиман)

протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 78,413 78,413

Оплата води для промивки 

мереж теплопостачання
6043,091 м³ води

Рядок  «Всього» викласти у новій  

редакції
34 704,953 8 579,000 0,000 1 625,953 24 500,000 0,000

4 Теплопостачання

В пункті 4.3 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

4.3

Погашення заборгованості за послуги 

теплопостачання квартир 

комунальної власності м.Лиман 

протягом 

року
Виконавчий комітет 26,917 26,917

Погашення заборгованості за 

комунальні послуги квартир 

комунальної власності

7 об'єктів

Рядок  «Всього» викласти у новій  

редакції
2 026,917 0,000 0,000 2 026,917 0,000 0,000

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 9

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 Благоустрій 

6.1 Дорожньо-мостове господарство

В пунктах 6.1.2, 6.1.5 стовпчики 

6,9 викласти в новій редакції

6.1.2
Поточний ремонт доріг по місту, 

селам та селищам Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
5 539,911 5 539,911

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів

60 доріг (8000 кв.м)

6.1.5

Капітальний та поточний ремонт та 

утримання мосту через річку 

Сіверський Дінець

Протягом 

року

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
199,000 199,000

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пішоходів

1 об'єкт

Рядок  «Всього» викласти у новій  

редакції
46 797,410 0,000 0,000 37 197,410 0,000 9 600,000

6.3 Зелене господарство

В пункті 6.3.5 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

6.3.5
Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

протягом 

року 

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
277,251 277,251

Рядок  «Всього» викласти у новій  

редакції
2 011,977 0,000 0,000 2 011,977 0,000 0,000

6.4 Похоронна  справа

В пунктах 6.4.2, 6.4.5 стовпчики 

6,9 викласти в новій редакції

6.4.2 Поховання безрідних громадян
протягом 

року 

КП “Лиманський 

Зеленбуд”
34,300 34,300

Належне утримання та 

функціонування кладовищ на 

території Лиманської ОТГ

6.4.5 Ремонт пам'ятників та стел
протягом 

року 

КП “Лиманський 

Зеленбуд”
883,710 883,710

Збереження культурного 

надбання
40 од.

Рядок  «Всього» викласти у новій  

редакції
2 507,010 0,000 0,000 2 507,010 0,000 0,000

6.5 Санітарне очищення

В пунктах 6.5.5, 6.5.7 стовпчики 

6,9 викласти в новій редакції

6.5.5

Збирання комунальних відходів, 

вивезення сміття, ліквідація стихійних 

звалищ на території Лиманської ОТГ

протягом 

року 

КП “Лиманський 

Зеленбуд”
1 170,863 1 170,863

Створення безпечних умов 

життєдіяльності населення, 

забезпечення захисту 

навколишнього природного 

середовища

20 тис. куб.м

6.5.7
Утримання вуличного туалету 

пров.Телеграфний м.Лиман

протягом 

року 

КП “Лиманський 

Зеленбуд”
10,646 10,646

Створення безпечних умов 

життєдіяльності населення, 

забезпечення захисту 

навколишнього природного 

середовища

1 об'єкт

Рядок  «Всього» викласти у новій  

редакції
2 343,609 0,000 0,000 2 343,609 0,000 0,000

6.7 Інше

В пунктах 6.7.1, 6.7.10 стовпчики 

6,9 викласти в новій редакції

6.7.1
Утримання фонтану (споживання 

води)

Протягом 

року

КП “Лиманський 

Зеленбуд”
4,293 4,293

Підвищення рівня комфорту 

громадян
1 об'єкт

Забезпечення ефективного 

функціонування житлово-

комунального господарства 

та безперебійного енерго-, 

газо- та водопостачання 

об'єктів соціальної сфери, 

освіти, охорони здоров'я



6.7.10
Поточний ремонт та фарбування 

огорожі на території Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
273,604 273,604

Підвищення рівня комфорту 

громадян
2500 м

Рядок  «Всього» викласти у новій  

редакції
5 938,408 0,000 0,000 5 938,408 0,000 0,000

Рядок  «Разом по розділу 6» 

викласти у новій  редакції
70 710,186 0,000 0,000 61 110,186 0,000 9 600,000

Рядок  «Всього по програмі» 

викласти у новій  редакції
129 837,699 8 579,000 0,000 85 158,699 26 500,000 9 600,000

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц














