
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     __20.03.2019__                                                                             № _____121___ 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд та 

схвалення проекту рішення 

міської ради “Про внесення змін 

до рішення міської ради від 

20.12.2018 року № 7/58-2737 

“Про затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 

рік та основні напрями розвитку 

на 2020 і 2021 роки” 

 

  
 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про внесення змін  до рішення 

міської ради від 20.12.2018 року № 7/58-2737 “Про затвердження Програми економічного 

і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та 

основні напрями розвитку на 2020 і 2021 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. Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради 

“Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 7/58-2737 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 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 до рішення 

міської ради від 20.12.2018 

року № 7/58-2737 “Про 

затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 

2021 роки” 

 

Розглянувши листи: відділу земельних відносин виконавчого комітету міської 

ради від 28.02.2019 року №1416-02-06, від 15.03.2019 року №1795-02-06; відділу з 

питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та військового обліку виконавчого 

комітету міської ради від 28.02.2019 року № 1431-02-06; управління освіти, молоді та 

спорту міської ради від 28.02.2019 року № 05/01-12/222; КНП “Центр первинної медико-

санітарної допомоги” Лиманської міської ради від 27.02.2019 року № 198 та від 

28.02.2019 року № 202; управління соціального захисту населення міської ради від 

28.02.2019 року №05/22-177; відділу житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради від 28.02.2019 року №1433-02-10, від 15.03.2019 року №1769-02-

06, заступника міського голови Муравльової О.М. від 15.03.2019 року №1788-02-06, 

керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська 

рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 

2021 роки (із змінами, внесеними рішенням міської ради від 29.12.2018 року                          

№ 7/59-2806, від 21.02.2019 року № 7/61-2850): 
1.1. розділ 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
виключити з підрозділу “Дорожнє господарство” пункти 5, 6, 7, 9, 10 та доповнити 

пунктом 14 такого змісту: “Капітальний ремонт доріг комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади”; 
в підрозділі “Зелене господарство”:  
в пункті 1 змінити назву виконавця з “КП “Лиманський Зеленбуд” на “Виконавчий 

комітет Лиманської міської ради”; 
в пункті 2 цифри “218,77” замінити на “138,77” та змінити назву та значення 

показника з “”Кількість, одиниць” і “275” на “Кількість літрів ПММ” і”6307” 

відповідно; 



доповнити пунктом 5 такого змісту: “Послуги зі знесення аварійних дерев на 

території Лиманської ОТГ”; 
в підрозділі “Санітарне очищення”  
в пункті 3 цифри “1682,121” та “19159” замінити на “669,484” і “6315”; 
доповнити пунктом 5 такого змісту: “Обслуговування об’єктів благоустрою, 

збирання комунальних відходів, вивезення сміття, ліквідація стихійних звалищ на 

території Лиманської ОТГ”; 
в підрозділі “Інше”: 
в пункті 3 змінити назву заходу з “Придбання, доставка, розміщення постерів” на 

“Придбання постерів” та цифри “100” замінити на “12”; 
пункт 9 викласти в новій редакції, а саме: змінити назву заходу з “Оплата робіт за 

обслуговування об’єктів благоустрою комунальної власності, розташованих на території 

Лиманської ОТГ” на “Технічне обслуговування  та утримання в належному стані систем 

вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення”;  виключити з виконавця робіт “КП “Лиманський Зеленбуд”; цифри 

“2822,959” і “35” замінити  на “861,491” і “5” відповідно; 
доповнити пунктом 13 такого змісту: “Погашення заборгованості за 

газопостачання за будинок сімейного типу за адресою вул. Київська №20а м. Лиман”; 
доповнити пунктом 14 такого змісту: “Послуги з доставки та розміщення постерів 

на території Лиманської ОТГ”; 
підрозділ “Поточний ремонт” доповнити пунктом 4 такого змісту: “Поточний 

ремонт під’їзду №3 житлового будинку №11 вул. Студентська м. Лиман”; 
підрозділ “Водопровідно-каналізаційне господарство” доповнити пунктом 6 

такого змісту: “Оплата сертифікату про готовність об’єкту до експлуатації, а саме 

капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району (друга 

черга)” 
згідно додатку 1. 
1.2. розділ 3.10. “Розвиток земельних відносин” в п. 5 цифри “125,0” та “25,0” 

замінити на “187,873” та “87,873” 
доповнити пунктом 10 такого змісту: “Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу” 
згідно додатку 2. 
1.3. розділ 3.12. “Соціальний захист населення”: 
в пункті 38 змінити назву заходу з “Фінансова підтримка міських ветеранських 

організацій” на “Надання матеріальної допомоги громадянам постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи осіб прирівняних до них, ветеранів війни та праці, ветеранів 

Афганської війни (воїнів-інтернаціоналістів), осіб з інвалідністю” та цифри “400” 

змінити на “338”; 
доповнити: 
пунктом 53 такого змісту: “Відшкодування вартості проведеного обстеження 

методом комп’ютерної томографії, громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської 

катастрофи осіб прирівняних до них, ветеранів війни та праці, ветеранів Афганської 

війни (воїнів-інтернаціоналістів), осіб з інвалідністю”; 
пунктом 54 такого змісту: “Підписка міської газети, забезпечення публікації 

тематичних матеріалів щодо вшанування громадян постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи осіб прирівняних до них, ветеранів війни та праці, ветеранів 

Афганської війни (воїнів-інтернаціоналістів), осіб з інвалідністю” 
згідно додатку 3. 
1.4. розділ 3.13 “Освіта” доповнити: 
пунктом 24 такого змісту: “Розроблення проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки”; 
пунктом 25 такого змісту: “Розробка проектно-кошторисної документації по 

капітальним ремонтам закладів освіти”; 
пунктом 26 такого змісту: “Розробка проектно-кошторисної документації з 

проведенням експертизи по об'єкту “Капітальний ремонт даху будівлі Торського 

навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад” Лиманської міської ради за адресою: Донецька область, Лиманський 

район, с. Торське, вул. Роднікова, 17а”; 
пункт 11 “Відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 6” виключити 
згідно додатку 4. 
1.5. розділ 3.16 “Охорона здоров'я”: 
доповнити пунктом 2 такого змісту: “Коригування ПКД по об’єкту “Капітальний 

ремонт амбулаторії ЗП-СМ смт.Новоселівка КНП «ЦПМСД” Лиманської міської ради”; 
доповнити пунктом 6 такого змісту: “Придбання спеціальних рецептурних 

бланків”; 
в пункті 5 цифри “200,0” змінити на “199,3”; 
в пункті 1 зміст заходу “Закупівля вакцин”, найменування показника “Придбання 

вакцин проти грипу” та значення показника “200” змінити на “Закупівля вакцин, 

придбання медикаментів”, “Придбання вакцин проти грипу, гумові рукавички, спиртові 

серветки” та “200; 200; 400” відповідно; 
в пункті 1 зміст заходу “Оплата послуг обстеження на гепатит С, В” та 

найменування показника “Зниження темпу розповсюдження захворювання, своєчасне 

виявлення” змінити на “Оплата послуг, придбання медикаментів для обстеження на 

гепатит С, В” та “Зниження темпу розповсюдження захворювання, своєчасне виявлення 

(обстеження, придбання: система вакутайнер, пробірки, гумові рукавички, спиртові 

серветки)” відповідно; 
в пункті 3 зміст заходу “Своєчасне проведення туберкулінодіагностики у дітей 4 - 

14 років”, найменування показника “Підлягає туберкулінодіагностиці” та “5170 (осіб)” 

змінити на “Своєчасне проведення туберкулінодіагностики у дітей 4- 14 років, 

придбання медикаментів”, “Підлягає туберкулінодіагностиці, придбання: туберкулін, 

гумові рукавички, спиртові серветки” та “5170 (осіб); 500; 10300” відповідно 
згідно додатку 5. 
1.6. в розділі 3.19 “Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території 

області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб” видалити пункт 7 “Фінансова 

підтримка міським організаціям ветеранів АТО та ООС” згідно додатку 6. 
1.7. розділ 3.20. “Охорона навколишнього природного середовища” доповнити 

пунктом 7 такого змісту: “Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Лиман” 

 згідно додатку 7. 
1.8. розділ 3.21. “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій” 

доповнити: 
пунктом 24 такого змісту: “Дообладнання пунктів управління штабу 

територіальної оборони”, 
пунктом 25 такого змісту “Забезпечення безпечного та надійного зв’язку між 

відповідними службами та підрозділами при виникненні надзвичайних ситуацій”  
згідно додатку 8. 
1.9. розділ 4 “Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 

2019 році”  доповнити підрозділом 4.7. "Перелік проектів, що плануються до реалізації за 

рахунок інфраструктурної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади”: 
пунктом 1 такого змісту: “Капітальний ремонт дороги комунальної власності 



Лиманської об'єднаної територіальної громади по вул. Поштова м. Лиман”;  
пунктом 2 такого змісту: “Капітальний ремонт дороги комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади по провул. Героїв десантників м. Лиман»; 
пунктом 3 такого змісту: “Капітальний ремонт дороги комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади по провул. Торговий м. Лиман»; 
пунктом 4 такого змісту: “Капітальний ремонт дороги комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади по вул. Перемоги с. Зарічне»; 
пунктом 5 такого змісту: “Капітальний ремонт дороги комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади по вул. Лугова с. Шандриголове» 
згідно додатку 9. 
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

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

Дорожнє  господарство

Виключити з заходів п.5,6,7,9,10

5 6048

6 Кількість, м² 3410

7 Кількість, м² 3389

9 3000

10 Кількість, м² 1565

Доповнити п. 14 наступного змісту:

14

9282,341 9282,341

Кількість, м² 4260

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 20117,729 20117,729

Благоустрій

Зелене господарство

1 199,000 199,000 Кількість, літрів ПММ 6667

Зміни до розділу 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура” Програми  економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями 
розвитку на 2020 і 2021 роки

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

значення 
показника

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

Забезпечення ефективного 
функціонування житлово-

комунального господарства та 
безперебійного енерго-, газо- та 

водопостачання об’єктів соціальної 
сфери, освіти, охорони здоров“я

Капітальний ремонт дороги комунальної 
власності Лиманської об'єднаної територіальної 
громади по вул.Лугова с.Шандриголове

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

3 819,415 3 819,415 Кількість, м²

Капітальний ремонт дороги комунальної 
власності Лиманської об'єднаної територіальної 
громади по вул.Поштова м.Лиман

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

1 654,651 1 654,651

Капітальний ремонт дороги комунальної 
власності Лиманської об'єднаної територіальної 
громади по провул.Героїв десантників м.Лиман

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

2 137,812 2 137,812

Капітальний ремонт дороги комунальної 
власності Лиманської об'єднаної територіальної 
громади по вул.Перемоги с.Зарічне

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

2 049,388 2 049,388 Кількість, м²

Капітальний ремонт дороги комунальної 
власності Лиманської об'єднаної територіальної 
громади по провул.Торговий м.Лиман

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

1 532,737 1 532,737

Капітальний ремонт доріг комунальної 
власності Лиманської об'єднаної територіальної 
громади

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

В пункті 1 стовпчик 5 викласти в новій 
редакції

Утримання зелених насаджень (покіс трави, 
узбіч доріг, обрізка кущів)

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради



2 138,770 138,770 Кількість, літрів ПММ 6307

5 80,000 80,000 Кількість, одиниць 275

Санітарне очищення

3 669,484 669,484 6315

5

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 3665,072 3665,072

Інше

В пункті 2 стовпчики 6,9,12,13 викласти 
в новій редакції

Поточний ремонт об'єктів благоустрою - 
зелених насаджень по м.Лиман та 
Лиманської ОТГ, в т.ч.  знесення  аварійних 
дере на території ОТГ та на кладовищах, 
омолоджування старих дерев та кущів на 
території ОТГ та на кладовищах

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Доповнити пунктом 5 наступного 
змісту:

Послуги зі знесення аварійних дерев на 
території Лиманської ОТГ

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

В пункті 3 стовпчики 6,9,13 викласти в 
новій редакції

Збирання комунальних відходів, вивезення 
сміття, ліквідація стихійних звалищ на 
території Лиманської ОТГ

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Кількість, м³

Доповнити пунктом 5 наступного 
змісту:

Обслуговування об'єктів благоустрою, 
збирання комунальних відходів, вивезення 
сміття, ліквідація стихійних звалищ на 
території Лиманської ОТГ

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

2 953,102 2 953,102
Кількість, м³, літрів 

ПММ
12844; 
2007



3 Придбання постерів 12,000 12,000 Кількість, одиниць 80

Пункт 9 викласти в новій редакції

9 861,491 861,491 5

13 8,712 8,712 Кількість будинків, од. 1

14 88,000 88,000 Кількість, одиниць 80

Рядок "Всього" викласти в новій редакції

Поточний ремонт 

Доповнити п. 4 наступного змісту:

4 37,000 37,000 Кількість під“їздів, од. 1

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 737,000 737,000

Водопровідно-каналізаційне господарство 

Доповнити п. 6 наступного змісту 

6 9,000 9,000 Кількість послуг, од. 1

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 909,000 909,000

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

В пункті 3 стовпчики 3,6,9 викласти в 
новій редакції

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Технічне обслуговування та утримання в 
належному стані систем вуличного 
освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж 
водо-, електропостачання та водовідведення

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Кількість, штатних 
одиниць

Доповнити пунктами 13, 14 наступного 
змісту:

Погашення заборгованості за газопостачання за 
будинок сімейного типу за адресою вул. 
Київська № 20 а м. Лиман

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Послуги з доставки та розміщення постерів 
на території Лиманської ОТГ

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

1 878,526 1 878,526

Поточний ремонт під'їзду № 3 житлового 
будинку № 11 вул. Студентська м. Лиман

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Оплата сертифікату про готовність об’єкту до 
експлуатації, а саме капітальний ремонт 
системи водопроводу у селищі Нове 
Лиманського району (друга черга)

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Рядок "Всього по програмі" викласти в новій 
редакції

214 703,634 34 413,585 180 290,049



Додаток 2

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

5 187,873 87,873 90,000 10,000 0,045 тис.га

10 3,759 3,759 Кількість заходів 1

4169,810 762,210 212,600 3195,000

Секретар міської ради                                                                                                                                            Т.Ю. Каракуц

Зміни до розділу 3.10. «Розвиток земельних відносин» Програми  економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 
2020 і 2021 роки

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

В п. 5 стовпчики 6, 9 
викласти в новій редакції

Надавати допомогу та підтримку 
процесу об“єднаних місцевих громад 
шляхом сприяння процесу узгодження 
між громадами, а також інституційному 
та організаційному зміцненню

Проведення інвентаризації 
земель 
несільськогосподарського 
призначення

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

Встановлення місця 
розташування об'ектів, меж 
земельних ділянок, виявлення 
земель, що не 
використовуються, 
використовуються 
нераціонально або не за 
цільовим призначенням, 
виявлення деградованих 
сільськогосподарських угідь і 
забруднених земель, 
здійснення державного 
контролю за використанням та 
охороною земель

Доповнити п. 10 наступного 
змісту:

Проведення експертної 
грошової оцінки земельної 
ділянки, що підлягає продажу

Протягом 
року

Розробники 
документації з 
експертної грошової 
оцінки

Рядок «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

В п. 38 заходів стовпчики 

3,5,6,9,12,13 викласти в новій 

редакції

38 Надання матеріальної 

допомоги громадянам 

постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

осіб прирівняних до них, 

ветеранів війни та праці, 

ветеранів Афганської війни 

(воїнів-інтернаціоналістів), 

осіб з інвалідністю 

Протягом 

року
УСЗН 338,0 338,0

Кількість осіб 247

Доповнити п. 53, 54 

наступного змісту:

53 Відшкодування вартості 

проведеного обстеження 

методом комп’ютерної 

томографії,  громадянам 

постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

осіб прирівняних до них, 

ветеранів війни та праці, 

ветеранів Афганської війни 

(воїнів-інтернаціоналістів), 

осіб з інвалідністю 

Протягом 

року
УСЗН 100,0 100,0

Кількість осіб 31

54 Підписка міської газети, 

забезпечення публікації 

тематичних матеріалів щодо 

вшанування громадян 

постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

осіб прирівняних до них, 

ветеранів війни та праці, 

ветеранів Афганської війни 

(воїнів-інтернаціоналістів), 

осіб з інвалідністю 

Протягом 

року

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) м. Лиман

62,0 62,0

Кількість видань міської 

газети, од.

230

«Всього по розділам» 

викласти в новій редакції 207290,1 201613,700 515,700 5160,7

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 3

до рішення міської ради

____________№_________

Зміни  до заходів розділу 3.12. «Соціальний захист населення»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями 

розвитку на 2020 і 2021 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



обласного

бюджету

районний  

(міський , 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

24. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

130,2 130,2 Кількість проектів 10

25. Розробка проектно-кошторисної документації по капітальним 

ремонтам закладів освіти

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

38,2 38,2 Кількість ПКД 2

26. Розробка проектно-кошторисної документації з проведенням 

експертизи по об'єкту “Капітальний ремонт даху будівлі 

Торського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” Лиманської 

міської ради за адресою: Донецька область, Лиманський район, с. 

Торське, вул. Роднікова, 17а”

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

68,0 68,0 Кількість ПКД 1

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 11. Відновлення роботи дошкільного навчального закладу № 6 Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

2477,3 2477,3 Кількість дітей 

дошкільного віку, які 

відвідують заклад

84

Всього 21424,074 532,022 20892,052

Ітого 36453,774 532,022 34105,352 1816,4

Доповнити пунктами 24-26 наступного змісту:

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру

Пункт 11 виключити:

Рядок «Ітого» по розділу 3.13 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 4

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.13 «Освіта» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької  області на період 

до 2020 року або стратегії  розвитку міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію , тис.грн.



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Розвивати 

інфраструктуру 

системи охорони 

здоров'я

2. Коригування ПКД по об’єкту “Капітальний ремонт 

амбулаторії ЗП-СМ смт.Новоселівка КНП «ЦПМСД” 

Лиманської міської ради

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

14,2 14,2 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації

1

Забезпечення пільгової 

категорії населення

6. Придбання спеціальних рецептурних бланків Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

0,7 0,7 Кількість бланків, одиниць 200

Забезпечення пільгової 

категорії населення

5. Медикаменти для надання паліативної допомоги Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

199,3 199,3 Безоплатний та пільговий відпуск 

медикаментів

80

Забезпечення 

населення  області 

медичними 

імунобіологічними 

препаратами проти 

вакцинокерованих  

інфекцій, зокрема 

сказу, правцю, 

ботулізму, туляремії 

тощо

1. Закупівля вакцин, придбання медикаментів Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

26,0 26,0 Придбання вакцин проти грипу, гумові 

рукавички, спиртові серветки
200; 200; 400

Забезпечення хворих 

на вірусний гепатит С

1. Оплата послуг, придбання медикаментів для обстеження 

на гепатит С, В

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

23,9 23,9 Зниження темпу розповсюдження 

захворювання, своєчасне виявлення 

(обстеження, придбання: система 

вакутайнер, пробірки, гумові рукавички, 

спиртові серветки)

900

Забезпечення хворих 

на туберкульоз та 

профілактика 

захворювання

3. Своєчасне проведення туберкулінодіагностики у дітей 4- 

14 років, придбання медикаментів

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

238,0 238,0 Підлягає туберкулінодіагностиці, 

придбання: туберкулін, гумові рукавички, 

спиртові серветки

5170 (осіб); 500; 10300

Всього 12442,3 12442,3

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                            Т.Ю. Каракуц

Доповнити пунктом 2 такого змісту:

Доповнити пунктом 6 такого змісту:

Стовпчики 6 та 9 пункту 5 викласти в новій редакції:

Стовпчики 3, 12 та 13 пункту 1 викласти в новій редакції:

Стовпчики 3 та 12 пункту 1 викласти в новій редакції:

Стовпчики 3, 12 та 13 пункту 3 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 5

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.16 «Охорона здоров'я» Програми економічного  і соціального  розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
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

З заходів розділу видалити  п. 

7

«Всього по розділам» 

викласти в новій редакції
768,30 138,30 80,00 550,00

Секретар міської ради                                                                                       Т.Ю. Каракуц

15100,000 Кількість осіб

7
Фінансова підтримка міським 

організаціям ветеранів АТО та 

ООС

Протягом 

року
УСЗН 100,000

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  3.19 «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 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 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

Усувати екологічні 

загрози, в тому числі 

які виникли внаслідок 

проведення АТО

7
Реконструкція каналізаційних 

очисних споруд м. Лиман

Протягом 

року

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Донецької 

облдержадміністрації

63623,712 63623,712

Забезпечення 

нормативної 

очистки стічних 

вод, зменшення 

обсягів скиду 

забруднюючих 

речовин в 

кількості 4,0 

тис.м3/доб

4,0 

тис.м3/доб

Всього 63914,912 63623,712 242,2 49

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Доповнити пунктом 7 наступного змісту:

Рядок "Всього" викласти в новій редакції:

Зміни до заходів розділу 3.20. «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. 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

____________ № ___________



Додаток 8

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

24 43,0 43,0

25 22,0 22,0

1136,4 230,0 906,4

Секретар міської ради                                                                                                                                             Т.Ю. Каракуц                     

Зміни до розділу 5.21. «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» Програми  економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 
напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

Доповнити п. 24,25 
наступного змісту

Забезпечення заходів з підготовки 
територіальної оборони Лиманської 
об'єднаної територіальної громади  
Донецької області на 2018-2019 роки

Дообладнання пунктів 
управління штабу 
територіальної оборони

Протягом 
року

Виконавчий комітет 
міської ради, відділ з 
питань ЦЗ

Придбання оргтехніки  та 
обладнання, одиниць

Ноутбук- 1 од,  генератор 
дизельний — 1 од.

Забезпечення безпечного та 
надійного зв'язку між 
відповідними службами та 
підрозділами при виникненні 
надзвичайних ситуацій

Протягом 
року

Виконавчий комітет 
міської ради, відділ з 
питань ЦЗ

Придбання обладнання, 
одиниць

маршрутізатор-1 од. 
портативна радіостанція -1 
од.

Рядок «Всього» викласти в 
новій редакції



Державни

й фонд 

регіональ

ного 

розвитку

інші 

кошти 

державног

о 

бюджету, 

включаюч

и цільові 

субвенції 

з 

державног

о бюджету 

на 

розвиток 

Надзвича

йна 

кредитна 

програма 

для 

відновлен

ня 

України 

Європейсь

кого 

інвестицій

ного 

банку 

обласний 

бюджет

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по 

вул.Поштова м.Лиман

2019

КП 

"Лимансь

кий 

Зеленбуд"

1654,651 1654,651 1323,721 330,930

Капітальн

о 

відремонт

овано 

3410 кв.м.

1.1.2.Забезпечення 

ефективного функціонування 

житлово-комунального 

господарства та 

безперебійного енерго-, газо- 

та водопостачання об’єктів 

соціальної сфери, освіти, 

охорони здоров“я

2

Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по 

провул.Героїв десантників 

м. Лиман

2019

КП 

"Лимансь

кий 

Зеленбуд"

2137,812 2137,812 1710,250 427,562

Капітальн

о 

відремонт

овано 

2320 кв.м.

1.1.2.Забезпечення 

ефективного функціонування 

житлово-комунального 

господарства та 

безперебійного енерго-, газо- 

та водопостачання об’єктів 

соціальної сфери, освіти, 

охорони здоров“я

Доповнити підрозділом  4.7. Перелік проектів, що плануються до реалізації за рахунок інфраструктурної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

Лиманської об'єднаної територіальної громади

Додаток 9

до рішення міської ради

_____________№___________

Зміни до розділу 4. «Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році»  Програми економічного і соціального 

розвитку Лиманської об“єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні нарями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ з/п Назва проекту

Термін 

реалізації 

проекту

Виконаве

ць

Кошторисн

а вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Результат

ивність 

реалізації 

проекту

(характер

истика,  

потужніст

ь 

відповідн

их 

об'єктів)

Відповідність Плану заходів 

з реалізації у 2018-

2020 роках Стратегії 

розвитку Донецької області 

на період 

до 2020 року **  (номер та 

назва технічного завдання) 

або стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

Примітка
Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету
кошти місцевих 

бюджетів

Інші 

джерела 

фінансува

ння *



3

Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по 

провул.Торговий м. Лиман

2019

КП 

"Лимансь

кий 

Зеленбуд"

1532,737 1532,737 1226,190 306,547

Капітальн

о 

відремонт

овано 

2000 кв.м.

1.1.2.Забезпечення 

ефективного функціонування 

житлово-комунального 

господарства та 

безперебійного енерго-, газо- 

та водопостачання об’єктів 

соціальної сфери, освіти, 

охорони здоров“я

4

Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по 

вул.Перемоги с. Зарічне

2019

КП 

"Лимансь

кий 

Зеленбуд"

2049,388 2049,388 1639,510 409,878

Капітальн

о 

відремонт

овано 

3000 кв.м.

1.1.2.Забезпечення 

ефективного функціонування 

житлово-комунального 

господарства та 

безперебійного енерго-, газо- 

та водопостачання об’єктів 

соціальної сфери, освіти, 

охорони здоров“я

5

Капітальний ремонт дороги

комунальної власності

Лиманської об'єднаної

територіальної громади по

вул.Лугова с. Шандриголове

2019

КП 

"Лимансь

кий 

Зеленбуд"

3819,415 3819,415 3386,429 432,986

Капітальн

о 

відремонт

овано 

6000 кв.м.

1.1.2.Забезпечення 

ефективного функціонування 

житлово-комунального 

господарства та 

безперебійного енерго-, газо- 

та водопостачання об’єктів 

соціальної сфери, освіти, 

охорони здоров“я

Всього 11194,003 11194,003 9286,100 1907,903

Т.Ю. КаракуцСекретар міської ради 


