
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     __17.04.2019___                                                                             № ___180____ 

 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: управління освіти, молоді та спорту міської ради від 

27.03.2019 року № 05/01-12/328 та від 15.04.2019 року № 05/01-12/398; Служби у 

справах дітей міської ради від 26.03.2019 року № 01-19/368; заступника міського голови 

Муравльової О.М. від 28.03.2019 року №2070-02-06; відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради від 28.03.2019 року № 2091-02-06, від 

04.04.2019 року №2243-02-06, від 15.04.2019 року №2530-02-10; відділу містобудування 

та архітектури виконавчого комітету міської ради від 27.03.2019 року № 09-51/32; 

відділу культури і туризму міської ради від 15.04.2019 року № 01/05-162, 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 рішеннями міської ради: від 29.12.2018 року                          

№ 7/59-2806, від 21.02.2019 року № 7/61-2850, від 21.03.2019 року № 7/62-3013): 
1.1. розділ 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
в підрозділі “Дорожнє господарство”: 
доповнити пунктом 5 такого змісту: “Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади по провул. Героїв десантників 

м. Лиман”; 
доповнити пунктом 6 такого змісту: “Коригування проектно-кошторисної 

документації по капітальному ремонту тротуарів”; 
в пункті 8 цифри “906,388” замінити на “779,029”; 
 пункт 14 виключити з заходів розділу; 
в підрозділі “Санітарне очищення” в пункті 5 цифри “2953,102” замінити на 

“2941,102” 



 згідно додатку 1 (додається). 
1.2. розділ 3.9 “Впровадження заходів територіального планування”: 
в пункті 1 цифри “650,0” замінити на “66,112”; 
доповнити пунктом 2 такого змісту: “Розділ “Стратегічна екологічна оцінка - 

охорона навколишнього природного середовища” до Схеми планування території району 

(в межах Лиманської об’єднаної територіальної громади)”; 
доповнити пунктом 3 такого змісту: “Розділ “Інженерно технічні заходи 

цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період та мирний час” до Схеми 

планування території району (в межах Лиманської об’єднаної територіальної громади)”; 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 3.13 “Освіта” доповнити: 
пунктом 27 такого змісту: “Придбання оснащення кабінету інклюзивно-

ресурсного центру”; 
пунктом 28 такого змісту: “Капітальний ремонт ділянок теплової мережі на 

абонентських вводах з встановленням вузлів обліку теплової енергії за адресою: 84406, 

м. Лиман, вул. Незалежності, 15”; 
пунктом 29 такого змісту: “Капітальний ремонт ділянки теплової мережі на 

абонентському вводі з встановленням вузла обліку теплової енергії за адресою: 84406, м. 

Лиман, вул. Незалежності, 44”; 
пунктом 30 такого змісту: “Розробка проектно-кошторисної документації по 

об'єкту “Реконструкція нежитлової будівлі (літера А1) по вулиці Поштова, 58, міста 

Лимана Донецької області”; 
пунктом 31 такого змісту: “Капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі 

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

дошкільний навчальний заклад”; 
пунктом 32 такого змісту: “Капітальний ремонт центральної алеї на території 

Ярівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради за адресою: 

84432, Лиманський район, смт. Ярова, вул. Кооперативна, 2а”; 
пунктом 33 такого змісту: “Капітальний ремонт покрівлі та приміщення 

спортивного залу навчально-виховного комплексу “Гімназія - загальноосвітня школа І 

ступеня” Лиманської міської ради Донецької області (Коригування); 
пунктом 34 такого змісту: “Розробка проектно-кошторисної документації 

“Капітальний ремонт ділянки теплової мережі на абонентських вводах з встановленням 

вузлів обліку теплової енергії за адресою: 84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 44”; 
пункт 10 “Оновлення матеріально-технічної бази на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (придбання сучасних 

меблів, дидактичних матеріалів, комп'ютерного обладнання) викласти в новій редакції; 
в пункті 16 цифри “6506,6” змінити на “6200,5”; 
в пункті 25 зміст заходу “Розробка проектно-кошторисної документації по 

капітальним ремонтам закладів освіти”, цифри “38,2” та значення показника “2” змінити 

на зміст заходу “Розробка проектно-кошторисної документації “Капітальний ремонт 

ділянок теплової мережі на абонентських вводах з встановленням вузлів обліку теплової 

енергії за адресою: 84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 15”, цифри “24,8” та значення 

показника “1”; 
в пункті 26 зміст заходу “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” змінити на “Розроблення проектно-кошторисної 

документації з проведенням експертизи по об'єкту “Реконструкція покрівлі 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” 
згідно додатку 3 (додається). 
1.4. розділ 3.17. “Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування” доповнити пунктом 6 такого змісту: “Надання одноразової допомоги на 

облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу, житло для якого 

придбано за рахунок субвенції державного бюджету” згідно додатку 4 (додається). 
1.5. розділ 3.18 “Культура і туризм” доповнити пунктом 6 такого змісту: 

“Реконструкція покрівлі міського будинку культури смт. Ярова, що розташований за 

адресою: Донецька область, Лиманський район, смт. Ярова, вулиця Кооперативна,              

буд.7-Б” згідно додатку 5 (додається). 
1.6. в розділі 3.20. “Охорона навколишнього природного середовища”: 
в пункті 3 цифри “153,2” замінити на “153,415”; 
в пункті 5 цифри “25” замінити на “49”; 
доповнити пунктом 8 такого змісту: “Роботи з ліквідації надзвичайного становища 

на земельній ділянці, розташованої поруч земельної ділянки, визначеної для 

обслуговування полігону з вивезення твердих побутових відходів” 
згідно додатку 6 (додається). 
1.7. підрозділ 4.5 "Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами": 
 в пункті 4 стовпчик 11 доповнити цифрою «215,00», в стовпчику 6 цифру 

«950,00» змінити на цифру «1165,00» 
згідно додатку 7 (додається); 
1.8. підрозділ 4.6 «Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок 

субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток територій»: 
в пункті 2 назву заходу викласти в новій редакції «Реконструкція дитячого 

майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, 

частини тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті 

Лиман. Коригування»  
згідно додатку 8 (додається);  
1.9 підрозділ 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»: 
пункт 2,5 виключити з заходів розділу; 
пункти 1,3,4,6 викласти в новій редакції: 
1. Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по вул. Поштова м.Лиман (коригування); 
3. Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по провул. Торговий м. Лиман (коригування); 

4. Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 
територіальної громади по вул.Перемоги с. Зарічне (коригування); 

6. Внесення змін до генерального плану м.Лиман Донецької області з 
розробленням плану зонування та детальних планів окремих територій; 

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

облас-

ного

бюджет

у

бюджету

міст і 

районів

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

Дорожнє  господарство

Додати пункти  5, 6

5

Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади 

по провул.Героїв десантників 

м.Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
5456,861 5456,861 Кількість, м² 3389

6

Коригування проектно - 

кошторисної документації по 

капітальному ремонту тротуарів

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
127,359 127,359

Кількість, 

одиниць

2 (Рубці, 

Лиман)

В пункті 8 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

8

Розробка проектно-кошторисної 

документації та коригування 

існуючих ПКД капітальних 

ремонтів доріг (коригування ПКД 

по дорогам: вул. Поштова, пров. 

Героїв десантників, пров. Торговий 

м. Лиман; вул. Лугова с. 

Шандриголове; вул. Перемоги с. 

Зарічне; розробка ПКД по вул. 

Горького м. Лиман)

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
779,029 779,029 Кількість, шт 6

Виключити пункт 14

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
16292,249 16292,249

Санітарне очищення

В пункті 5 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

5

Обслуговування об'єктів 

благоустрою, збирання 

комунальних відходів, вивезення 

сміття, ліквідація стихійних звалищ 

на території Лиманської ОТГ

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

2941,102 2941,102
Кількість, м³, 

літрів ПММ
12844; 2007

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
3653,072 3653,072

Рядок "Всього по програмі" 

викласти в новій редакції
210866,154 30 576,105 180 290,049

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

найменування 

показника

значення 

показника

Забезпечення 

ефективного 

функціонування житлово-

комунального 

господарства та 

безперебійного енерго-, 

газо- та водопостачання 

об“єктів соціальної 

сфери освіти, охорони 

здоров“я

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

до рішення міської ради

__________ № ________

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

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Поліпшувати 

спроможність нових 

громад з метою 

покращення управління і 

надання якісних 

публічних послуг через 

відновлення та розвиток 

інфраструктури надання 

послуг на обласному, 

районному та місцевому 

рівнях

1. Внесення змін до генерального  плану м. Лиман 

Донецької області з розробленням плану зонування 

та детальних планів окремих територій

Протягом 

року

Відділ 

містобудування та 

архітектури 

виконавчого 

комітету 

Лиманської 

міської ради

66,112 66,112 Містобудівна документація 1 проект

2. Розділ “Стратегічна екологічна оцінка - охорона 

навколишнього природного середовища” до Схеми 

планування території району (в межах Лиманської 

об’єднаної територіальної громади)

Протягом 

року

Відділ 

містобудування та 

архітектури 

виконавчого 

комітету 

Лиманської 

міської ради

360,0 360,0 Проект 1

3. Розділ “Інженерно технічні заходи цивільного 

захисту (цивільної оборони) на особливий період та 

мирний час” до Схеми планування території району 

(в межах Лиманської об’єднаної територіальної 

громади)

Протягом 

року

Відділ 

містобудування та 

архітектури 

виконавчого 

комітету 

Лиманської 

міської ради

116,0 116,0 Проект 1

Всього 542,112 542,112

Стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

Доповнити пунктами 2 та 3 наступного змісту:

Поліпшувати 

спроможність нових 

громад з метою 

покращення управління і 

надання якісних 

публічних послуг через 

відновлення та розвиток 

інфраструктури надання 

послуг на обласному, 

районному та місцевому 

рівнях

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 2

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.9 “Впровадження заходів територіального планування” 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

27. Придбання оснащення кабінету інклюзивно-ресурсного центру Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

7,3 7,3 Кількість обладнання 1

28. Капітальний  ремонт ділянок теплової мережі на абонентських вводах 

з встановленням вузлів обліку теплової енергії за адресою:84406, м. 

Лиман, вул. Незалежності, 15

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

248,9 248,9 Кількість вузлів обліку 

теплової енергії

3

29. Капітальний  ремонт ділянки теплової мережі на абонентському  вводі 

з встановленням вузла обліку теплової енергії за адресою:84406, м. 

Лиман, вул. Незалежності, 44

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

90,8 90,8 Кількість вузлів обліку 

теплової енергії

1

30. Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту 

“Реконструкція нежитлової будівлі (літера А1) по вулиці Поштова, 58, 

міста Лимана Донецької області”

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

229,0 229,0 Кількість ПКД 1

31. Капітальний  ремонт (заміна вікон) будівлі Ямпільського навчально-

виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад”

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

198,2 198,2 Кількість вікон 20

32. Капітальний  ремонт центральної алеї на території Ярівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради за 

адресою: 84432, Лиманський  район, смт. Ярова, вул. Кооперативна , 2а

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

199,6 199,6 Облаштування плиткою 200 кв.м

33. Капітальний  ремонт покрівлі та приміщення спортивного залу 

навчально-виховного комплексу “Гімназія - загальноосвітня школа І 

ступеня” Лиманської міської ради Донецької області (Коригування)

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

498,7 498,7 Кількість приточно-

витяжної вентиляції

1

34. Розробка проектно-кошторисної документації “Капітальний  ремонт 

ділянки теплової мережі на абонентських вводах з встановленням 

вузлів обліку теплової енергії за адресою: 84406, м. Лиман, вул. 

Незалежності, 44

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

13,4 13,4 Кількість ПКД 1

Кількість учнів 

початкових класів

1990

Кількість початкових 

шкіл

20

Кількість класів у 

початковій школі

103

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 16. Капітальний  ремонт с заходами термомодернізації  відділу освіти 

Лиманської міської ради (Коригування)

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

6200,5 6200,5 Кількість об'єктів, що 

відремонтовано

1

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 25. Розробка проектно-кошторисної документації “Капітальний  ремонт 

ділянок теплової мережі на абонентських вводах з встановленням 

вузлів обліку теплової енергії за адресою: 84406, м. Лиман, вул. 

Незалежності, 15

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

24,8 24,8 Кількість ПКД 1

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 26. Розроблення проектно-кошторисної документації з проведенням 

експертизи  по об'єкту “Реконструкція покрівлі 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

Всього 23690,474 1748,422 21942,052

Ітого 38720,174 1748,422 35155,352 1816,4

Стовпчик 3 пункту заходів 26 викласти в новій редакції:

Рядок "Всього" викласти в новій редакції:

Рядок «Ітого» по розділу 3.13 викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

1390,9

Стовпчики 6 та 9 пункту заходів 16 викласти в новій редакції:

Стовпчики 3, 6, 9 та 13 пункту заходів 25 викласти в новій редакції:

Доповнити пунктами 27-34 наступного змісту:

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру

Пункт 10 викласти в новій редакції:

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 10. Оновлення матеріально-технічної бази на забезпечення  якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" (придбання сучасних меблів, дидактичних матеріалів, 

музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, мультимедійного 

контенту)

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

2600,0 1209,1

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 3.13 «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

Забезпечення права дітей 

на виховання в сім'ї 

6. Надання одноразової допомоги на облаштування 

новоствореного дитячого будинку сімейного типу, 

житло для якого придбано за рахунок субвенції 

державного бюджету

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради, 

Служба у справах 

дітей міської ради

50,0 50,0 Створення належних умов 

проживання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування у новоствореному 

дитячому будинку сімейного 

типу

Придбання побутової 

техніки, меблів 

новоствореному 

дитячому будинку 

сімейного типу

Всього 9511,5 2345,1 5634,0 1532,4

Доповнити пунктом 6 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 4

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.17 “Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” 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

Укріплення основних фондів та покращення якості надання 

послуг

6. Реконструкція покрівлі міського будинку культури смт. Ярова, 

що розташований за адресою: Донецька область, Лиманський 

район, смт. Ярова, вулиця Кооперативна, буд.7-Б

Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму міської 

ради

49,9 49,9 Площа покрівлі будинку 

культури, яка 

реконструюється, м3

609,65

Всього 1579,5 1559,5 20,0

Доповнити пунктом 6 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 5

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.18 «Культура і туризм» 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

в пунктах 3, 5 стовпчики 6, 9 

викласти в новій редакції:

Усувати екологічні 

загрози, в тому числі які 

виникли внаслідок 

проведення АТО

3

Придбання обладнання для збору 

побутових відходів, а саме 

придбання контейнерів.

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

"Зеленбуд"

153,415 153,415

Забезпечення 

екологічно 

безпечного 

збирання 

твердих 

побутових 

відходів

18 

контейне

рів, 

об“ємом 

1,1 куб.м

5 Проведення  науково-технічних  

конференцій  і  семінарів, 

організація виставок,  фестивалів 

та інших заходів щодо 

пропаганди охорони 

навколишнього природного 

середовища, видання 

поліграфічної продукції з 

екологічної тематики,  створення 

бібліотек,  відеотек, фонотек тощо

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

49 49

Організовано 

виставку на 

екологічному 

форумі, 

кількість 

виставок 

Видано 

поліграфічної 

продукції, од.

1

1200

Додати п. 8 

8 Роботи з ліквідації надзвичайного  

становища на земельній ділянці, 

розташованої поруч земельної 

ділянки, визначеної для 

обслуговування полігону з 

вивезення твердих побутових 

відходів

Протягом 

року 

КП 

"Лиманський 

"Зеленбуд"

12 12

Розробка 

проектно-

кошторисної 

документації, 

од.

1

Рядок «Всього» викласти в 

новій редакції
63951,127 63623,7 278,415 49

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показник

а

Додаток 6

до рішення міської ради

____________ № ___________

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



Додаток 7

до рішення міської ради

_____________№___________

№ з/п Назва проекту Виконавець

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Примітка
Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету

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

4 1165,000 950,000 215,000 придбання екскаватора, одиниць

Всього 2517,174 7198,100 6798,100 400,000

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Зміни та доповнення до заходів розділу 4.5 "Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій між місцевими бюджетами" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Термін 
реалізації 
проекту

Кошторисна 
вартість 
проекту,
тис.грн.

Результативність реалізації 
проекту

(характеристика,  потужність 
відповідних 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)

кошти місцевих 
бюджетів

Інші 
джерела 

фінансуванн
я *

Державний 
фонд 

регіонального 
розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 

включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
територій*

Надзвичайн
а кредитна 
програма 

для 
відновлення 

України 
Європейськ

ого 
інвестиційн
ого банку 

обласний 
бюджет

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

В пункті 4 стовпчики 6,11 
викласти в новій редакції

Придбання спеціалізованої техніки 
(екскаватора-навантажувача або 
еквівалент) для КП «Лиманський 
Зеленбуд», 84404, Донецька обл., 
м.Лиман, вул.Костянтина Гасієва, 

буд. 8 А

протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

1.1.2. Забезпечувати 
ефективне 

функціонування житлово-
комунального 

господарства та 
безперебійне енерго-, 

газо-та водопостачання 
об'єктів соціальної сфери, 
освіти, охорони здоров'я 

Рядок Всього викласти в новій 
редакції



Додаток 8

до рішення міської ради

_____________№___________

Зміни та доповнення до заходів розділу 4.6 «Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток територій»

№ з/п Назва проекту Виконавець

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Примітка
Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів

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

2 26373,945 26373,945 26373,945

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Термін 
реалізації 
проекту

Кошторисна 
вартість 
проекту,
тис.грн.

Результативність реалізації 
проекту

(характеристика,  потужність 
відповідних 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)

Інші 
джерела 

фінансуванн
я *

Державний 
фонд 

регіонально
го розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 

включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
територій*

Надзвичайна 
кредитна 
програма 

для 
відновлення 

України 
Європейсько

го 
інвестиційно

го банку 

обласний 
бюджет

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

В пункті 2 стовпчик 2 викласти в 
новій редакції

Реконструкція дитячого 
майданчика, прилеглої території до 
будівлі Центра культури та дозвілля 

ім.Горького, частини тротуарів та 
дороги по вулиці Незалежності під 
площу Незалежності в місті Лиман. 

Коригування

протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Реконструкція дитячого 
майданчика, прилеглої території до 

будівлі Центра культури та 
дозвілля ім.Горького, частини 

тротуару, одиниць

1.2.2. Створити 
позитивний для інвесторів 

імідж регіону, провести 
ребрендінг з метою 

посилення 
міжрегіональних і 

міжнародних зв’язків та 
залучення інвестиційних 

ресурсів



Додаток 9

до рішення міської ради

_____________№___________

№ з/п Назва проекту Виконавець

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Примітка
Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів

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

Виключити пункти 2,5

1 2019 6604,345 6604,345 3364,340 3240,005

3 2019 3907,394 3857,880 1774,380 2083,500

4 2019 3465,938 3465,938 3056,060 409,878

6 2019 1091,32 1091,320 1091,320

ВСЬОГО 15068,997 15019,483 9286,100 5733,383

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Зміни та доповнення до заходів розділу  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"

Термін 
реалізації 
проекту

Кошторисна 
вартість 
проекту,
тис.грн.

Результативність 
реалізації проекту
(характеристика,  

потужність відповідних 
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)

Інші 
джерела 

фінансуванн
я *

Державний 
фонд 

регіонально
го розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 

включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
територій*

Надзвичайна 
кредитна 
програма 

для 
відновлення 

України 
Європейсько

го 
інвестиційно

го банку 

обласний 
бюджет

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

Пункти 1,3,4,6 викласти в 

новій редакції

Капітальний ремонт дороги 
комунальної власності 
Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по 
вул.Поштова м.Лиман

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Капітально 
відремонтовано 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

Капітальний ремонт дороги 
комунальної власності 
Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по 
провул.Торговий м. Лиман

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Капітально 
відремонтовано 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

Капітальний ремонт дороги 
комунальної власності 
Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по 
вул.Перемоги с. Зарічне

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Капітально 
відремонтовано 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

Внесення змін до генерального 
плану м.Лиман Донецької 

області з розробленням плану 
зонування та детальних планів 

окремих територій  

Виконавчий 
комітет

1 містобудівна 
документація

2.3.2. Поліпшувати спроможність нових 
громад з метою покращення управління 

і надання якісних публічних послуг 
через відновлення та розвиток 

інфраструктури надання послуг на 
обласному, районному та місцевому 

рівнях.

Рядок Всього викласти в новій 

редакції


