
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     _19.12.2018_                                                                             № ___467__ 

 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 лист Служби у справах дітей міської ради від 18.12.2018 року                   

№ 01-19/1145, 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 5.19. “Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування” згідно додатку 1 (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



 

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” 

 

У З Г О Д Ж Е Н О: 

 

Заступник міського голови  В.П. Фесенко 

Постійна комісія з питань планування,  

фінансів, бюджету, соціально-економічного  

розвитку, інвестиційної діяльності та 

регуляторної політики 

 

А.П. Коломацький 

Фінансове управління Т.В. Пилипенко 

 

Відділ економічного розвитку і торгівлі 

 

Н.П. Авдєєнко 

Юридичний відділ І.О. Шуляченко 

 

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц 

 

 



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

7. Придбання житлового будинку для 

створення дитячого будинку 

сімейного типу

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

1890,0 1890,0 Кількість дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, що 

влаштовано до сімейних 

форм виховання

Влаштування п'яти 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування до дитячого 

будинку сімейного 

типу

Всього 11815,838 3873,0 1800,0 6142,838

Доповнити пунктом 7 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 1

до рішення міської ради

__________ № ________

Доповнення 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.


