
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     ___07.12.2018_                                                                             № ___424 

 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  28.11.2018 

року № 05/22-1147, відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради від 29.11.2018 року № 7153-02-06; відділу культури і туризму міської ради 

від 29.11.2018 року № 01/05-620; 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 5.5. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура” 

згідно додатку 2 (додається); 
1.3. до заходів розділу 5.4. “Дорожньо-транспортний комплекс” згідно додатку 3 

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

реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 

році” згідно додатку 4 (додається); 
1.5. до заходів розділу 5.20. “Культура і туризм” згідно додатку 5 (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

35

816.400 816.400 40

36

124.500 124.500 16

193109.048 183728.500 388.100 8992.448

Секретар міської ради                                                                           Т.Ю. Каракуц

Зміни  до заходів розділу 5.14. «Соціальний захист населення»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 
2019 і 2020 роки

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

Сприяння пошуку та залученю 
фінансових та інших ресурсів з 
різних джерел, необхідних для 

надання соціальних послуг на рівні 
громади

В пп.35, 36 заходів стовпчики 
6,9 викласти в новій редакції

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

«Всього по розділам» 
викласти в новій редакції



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

2 Капітальний ремонт

В пунктах 2.1, 2.2 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" 10620,077 10620,077

Покращення технічного стану 

житла та покращення умов 

проживання

36 будинків, 1256 осіб

2.2

Заміна системи водостоку житлових 

будинків м.Лиман в тому числі 

поектно-вишукувальні роботи

протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 1268,619 1268,619

Покращення технічного стану 

житла та покращення умов 

проживання

5 будинків, 425 осіб

Рядок  «Всього» викласти у новій  

редакції
18681,696 0 0 18681,696 0 0

6.2 Зовнішнє освітлення 

В пунктах 6.2.1, 6.2.1.1, 6.2.4 

стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

6.2.1 Зовнішнє освітлення в т.ч.:
протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 4669,008 0,000 0,000 4669,008 0,000 0,000

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризику ДТП

6.2.1.1 Освітлення вулиць м. Лиман
протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 2376,368 2376,368

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" 2033,517 2 033,517

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризику ДТП

Рядок «Всього» викласти у новій 

редакції
9006,103 0 0 9006,103 0 0

6.6 Майданчики

В пункті 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""
1666,652 1666,652

Створення сучасних  дитячих 

майданчиків, які відповідають 

вимогам безпеки

14 од.

Рядок «Всього» викласти у новій 

редакції
1911,652 0 0 1911,652 0 0

6.7 Інше

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 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.



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

5.4. Дорожньо-транспортний комплекс

4 КП "Лиманська СЄЗ"  639.526 639.526 Кількість працюючих, осіб 30

5908.921 5908.921

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

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

№
з/п

Термін
виконан-

ня

Очікуваний
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і

районів

В пункті 4 стовпчик 6,9 
викласти в новій редакції

Заробітна плата штатних 
одиниць для обслуговування 
автобусів, які здійснюють 
пасажирські та шкільні 
перевезення по Лиманській 
ОТГ

протягом 
року

Рядок «Всього» викласти у 
новій редакції



1

облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

В пункті 4 стопчики 6,9 викласти в новій редакції 

4
Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове 

Лиманського району (друга черга)
Протягом року

КП "Лиманська 

СЄЗ"  
6706,7876 5047,1486 1659,6390

Капітальний ремонт 

мереж водопостачання
2558 м

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 25930,0916 19350,3486 6579,7430

Секретар міської ради

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

Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника

значення 

показника

Додаток 4

до рішення міської ради

__________ № _________

Зміни до заходів розділу 5.26 «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



1

облас-

ного

бюджет

у

бюджету

міст і

районів

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

Укріплення основних фондів та покращення якості надання 

послуг
3.1.

Капітальний  ремонт будівлі СБК с. Крива Лука відділу культури і 

туризму Лиманської міської ради
Протягом року

Відділ культури і 

туризму міської 

ради

0,0 0,0
Кількість закладів культури з покращенням якості 

умов праці
1

13 Придбання ноутбука для бібліотеки с. Крива Лука Протягом року

Відділ культури і 

туризму міської 

ради

18,9 18,9
Кількість заходів, які забезпечують організацію 

культурного дозвілля населення
30

14 Придбання проектору для Центральної дитячої бібліотеки Протягом року

Відділ культури і 

туризму міської 

ради

10,9 10,9
Кількість заходів, які забезпечують організацію 

культурного дозвілля населення
50

15 Придбання проектору для Народного краєзнавчого музею Протягом року

Відділ культури і 

туризму міської 

ради

10,9 10,9
Кількість заходів, які забезпечують організацію 

культурного дозвілля населення
20

16
Придбання багатофункціонального  пристрою для СБК с. Крива 

Лука
Протягом року

Відділ культури і 

туризму міської 

ради

8,8 8,8
Кількість заходів, які забезпечують організацію 

культурного дозвілля населення
30

17
Придбання набору меблів із 6 компонентів для зберігання 

музичної апаратури та сценічних костюмів ЦКД ім. Горького
Протягом року

Відділ культури і 

туризму міської 

ради

24,5 24,5
Кількість заходів, які забезпечують організацію 

культурного дозвілля населення
50

18 Придбання столу з люстерком для гримерної ЦКД ім. Горького Протягом року

Відділ культури і 

туризму міської 

ради

8,4 8,4
Кількість заходів, які забезпечують організацію 

культурного дозвілля населення
50

19 Придбання шафи виставочної 2 шт. для СБК с. Крива Лука Протягом року

Відділ культури і 

туризму міської 

ради

15,3 15,3
Кількість заходів, які забезпечують організацію 

культурного дозвілля населення
30

20  Придбання проектору для МБК «Зеленоклинський» Протягом року

Відділ культури і 

туризму міської 

ради

10,9 10,9
Кількість заходів, які забезпечують організацію 

культурного дозвілля населення
30

21
Придбання кондиціонерів для класів хореографії ЦКД Горького, 

ЦКД с. Рубці, СБК с. Крива Лука
Протягом року

Відділ культури і 

туризму міської 

ради

48,6 48,6
Кількість заходів, які забезпечують організацію 

культурного дозвілля населення
50

Всього 14554,5 14527,5 27,0

Секретар міської ради                                                                                                                                                  Т.Ю. Каракуц

10,9
Кількість заходів, які забезпечують організацію 

культурного дозвілля населення
10

Рядок»Всього» викласти в новій редакції:

Пукт 3.1. вважати таким, що втратив чинність:

Доповнити пунктами 12-21 наступним змістом:

Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та 

духовну спадщину, створювати умови для патріотичного 

виховання населення

12 Придбання проектору для дитячої музичної школи Протягом року

Відділ культури і 

туризму міської 

ради

10,9

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 5.20 «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


