
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

   07.12.2018                                                                                          №_422             

 

м. Лиман 

 

   Про схвалення проекту рішення 

міської ради «Про внесення змін 

до «Програми розвитку місцевого 

самоврядування Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2017-2018 роки», затвердженої 

рішенням міської ради від 

20.04.2017 № 7/26-1237» 

 

  

  

 Розглянувши проект рішення міської ради «Про внесення змін до «Програми 

розвитку місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2017-2018 роки», затвердженої рішенням міської ради від 20.04.2017 № 7/26-

1237» керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,         

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради «Про 

внесення змін до «Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки», затвердженої рішенням 

міської ради від 20.04.2017 № 7/26-1237» (проект рішення додається) 

 

 

 

 

Міський голова        П.Ф.Цимідан   

                                                            

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

_________                                                             __________ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про внесення змін до  

«Програми розвитку місцевого 

самоврядування Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

на 2017-2018 роки», затвердженої 

рішенням міської ради від 

20.04.2017 № 7/26 – 1237  

 

 Керуючись п.22 ч.1 ст. 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки», затвердженої рішенням 

міської ради від 20.04.2017 № 7/26-1237: (із змінами, внесеними рішеннями міської 

ради від 22.12.2017 № №7/40-1786; від 19.04.2018 № 7/46-2080, від 21.06.2018 № 

7/50-2222,16.08.2018 № 7/53-2401, 20.09.2018 № 7/54-2474, 22.11.2018 № 7/56-2607) 

(далі - Програма), а саме: 

 1.1. викласти пункт 21  Додатку 1 в наступній редакції: 

 - «Реконструкція  порогу з улаштуванням пандусу в адміністративній будівлі 

Лиманської міської ради за адресою: м. Лиман, вул. Привокзальна, 9»(додається) 

 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 

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

діяльності та регуляторної політики (Коломацький), керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Малого Р.О. 
                             

 

 

 

                             Міський голова        П.Ф. Цимідан 

   
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

          до рішення Лиманської  

          міської ради 

        __________№______ 

Заходи Програми  

розвитку місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2018 роки 

н/п Перелік заходів Програми Термін 

виконанн

я 

Орієнтов

на 

вартість 

заходів 

Виконавці 

1 Придбання обладнання в сесійну залу адміністративної 

будівлі виконавчого комітету 

2017 

 

2018 

- 

- 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

2 Розробка проектно-кошторисної документації по 

об’єкту капітальний ремонт сесійної зали та приміщень  

адміністративної  будівлі виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 

2017 

 

2018 

50000 

               - 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

3 Апаратно - програмний комплекс  для автоматизації 

сесійної роботи: 

Програмне  забезпечення-49800,00 грн. 

2017 

 

2018  

- 

 

49800 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

4 Виготовлення  проектно-кошторисної документації по 

об’єктах капітальних ремонтів, реконструкції та 

реставрації  адміністративних будівель    Лиманської 

міської ради 

2017 

 

2018 

- 

 

200000 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

5 Придбання службових легкових автомобілів для 

міського голови та його заступників, виконавчого 

комітету Лиманської міської ради 

2017 

 

2018 

   845900 

 

   500000 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

6 Капітальний ремонт  сесійної зали  та приміщень  

адміністративної будівлі Лиманської  міської ради 

2017 

 

2018 

- 

 

1636845 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

7 Капітальнй ремонт адміністративних приміщень, 

розташованих на території Лиманської ОТГ 

2017 

 

2018 

44554 

 

- 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

    8 Капітальний ремонт ганку та козирка в приміщенні 

архівного відділу виконавчого комітету міської ради 

2017 

 

2018 

21520 

 

- 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

9 Членські внески в Асоціацію об'єднаних 

територіальних громад  

2017 

2018 

5000 

15000 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

10 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування виконавчого комітету міської ради 

(кондиціонери 5х8000,00;  

холодильники 3х7000,00) 

2017 

 

2018 

136200 

 

61000 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

11 Закупівля комп’ютерів з ліцензійним програмним 

забезпеченням та копіювально-розмножувальної 

техніки 

2017  

 

2018 

576946 

 

  413345 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

12 Придбання оргтехніки 2017 

 

2018 

 31400 

 

- 

фінансове 

управління міської 

ради 

13 Впровадження комплексного проекту «Лиман-Розумне 

місто» 

2018 15000 виконавчий 

комітет міської 

ради 

14 Придбання  та встановлення системи 

відеоспостереження(відеокамери)   

2018 30000 виконавчий 

комітет міської 

ради 

15 Сплата авансового внеску на виконання рішень судів і 

інших виконавчих документів  

 

 

2018 15000 виконавчий 

комітет міської 

ради 



16 Організація претензійно позивної роботи Лиманської 

міської ради та її виконавчих органів  

2018 85000 виконавчий 

комітет міської 

ради 

17 Розробка та впровадження офіційного веб порталу на 

новій платформі  

2017 

 

2018 

42000 

 

- 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

18 Придбання лазерних принтерів (БПФ) 2018 37400 управління 

соціального 

захисту населення  

19 Капітальний ремонт адміністративної будівлі 

Лиманської міської ради за адресою: м. Лиман, вул. 

Привокзальна, 25(заміна вікон та дверей) 

2018 105655 виконавчий 

комітет міської 

ради 

20 Придбання серверу для встановлення програмного 

забезпечення 

2018 42000 виконавчий 

комітет міської 

ради 

21 Реконструкція порогу з улаштуванням пандусу в 

адміністративній будівлі Лиманської міської ради за 

адресою: м. Лиман, вул. Привокзальна, 9 

2018 100000         виконавчий 

комітет міської 

ради 

22 Капітальний ремонт приміщень адміністративної 

будівлі Лиманської міської ради 

2018 86971 виконавчий 

комітет міської 

ради 

23 Придбання твердопаливного котла  КТ 25 кВт 2018 31000 виконавчий 

комітет міської 

ради 

24 Придбання оргтехніки 2018 16000 фінансове 

управління міської 

ради 

25 Придбання побутової техніки 2018 9000 фінансове 

управління міської 

ради 

26 Придбання   та встановлення  приладу обліку теплової 

енергії в адміністративній будівлі Лиманської міської 

ради(вечірня школа, відділення «Ощадбанку», 

Лиманське профтехучилище, Лиманський РАЦС, відділ 

по справам сім’ї, краєзнавчий музей,) за адресою: м. 

Лиман, вул. Привокзальна,25   

2018 72166 виконавчий 

комітет міської 

ради 

27 Придбання   та встановлення  приладу обліку теплової 

енергії в адміністративній будівлі Лиманської міської 

ради( архівний відділ) за адресою: м. Лиман, вул. 

Привокзальна,9 

2018 68094 виконавчий 

комітет міської 

ради 

28 Придбання оргтехніки 2018 20500 служба у справах 

дітей міської ради 

29 Послуги з встановлення програмного продукту СКАУ « 

Міська рада», модуль «  Єдиний реєстр земель та 

об’єктів комунальної власності»   

2018 95000 виконавчий 

комітет міської 

ради 

30 Послуги з встановлення програмного продукту СКАУ « 

Міська рада», модуль «  Єлектронна черга на квартиру» 

2018 105000 виконавчий 

комітет міської 

ради 

31  Послуги з встановлення програмного продукту СКАУ 

« Міська рада», модуль «Віртуальний офіс електронних 

публічних послуг та єдиний кабінет мешканця» 

2018 195000 виконавчий 

комітет міської 

ради 

32 Послуги з встановлення програмного продукту СКАУ « 

Міська рада», модуль «Центр допомоги громадянам 

України проживаючим на тимчасово непідконтрольній 

території, переселенцям» 

2018 87000 виконавчий 

комітет міської 

ради 

 ВСЬОГО на 2017 рік  1758520  

 ВСЬОГО на 2018 рік  4086779  

     

Розроблено начальником відділу обліку та звітності                                Н.І. Манцева 

Секретар міської ради           Т. Ю. Каракуц 


