
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     _15.05.2019__                                                                             № 225 
 

 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 житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради від 25.04.2019 року № 2771-02-06, від 13.05.2019 року №2977-02-

06; ДПРЗ-21 Головного управління ДСНС України у Донецькій області від 25.04.2019 

року №1313, управління соціального захисту населення міської ради від 13.05.2019 року 

№05/22-391; КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” міської ради від 

13.05.2019 року №418; управління освіти, молоді та спорту міської ради від 14.05.2019 

року №05/01-12/475, 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, від 

18.04.2019 року №7/63-3225): 
1.1. розділ 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
в підрозділі “Дорожнє господарство”: 
в пункті 2 цифри “7441,478” замінити на “7392,164”; 
в пункті 11 цифри “50,0” замінити на “99,0”; 
в пункті 13 цифри “80,0” замінити на “31,0”; 
в підрозділі “Зелене господарство”: 
пункт 2 виключити з заходів підрозділу; 
в підрозділі “Похоронна справа”: 
в пункті 2 цифри “100,0” замінити на “75,664”; 
в підрозділі “Санітарне очищення”: 
в пункті 3 цифри “669,484” замінити на “820,254”; 



в підрозділі “Інше”: 
пункт 3 виключити з заходів підрозділу; 
в пункті 5 цифри “30,0” замінити на “71,422”; 
доповнити пунктом 15 такого змісту: “Придбання матеріалів для благоустрою 

території Криволуцького етнодвору (для облаштування електричної мережі та 

водопостачання)”; 
в підрозділі “Капітальний ремонт”: 
в пункті 6 цифри “521,824” замінити на “20,0”; змінити назву показника з 

“Кількість, м2” на “Кількість ПКД, од.” і значення показника з “1011” на “1”; 
доповнити пунктом 7 такого змісту: “Капітальний ремонт м’якої покрівлі та 

оголовків ДВК житлового будинку №12 вул. Студентська м. Лиман (коригування)”; 
доповнити пунктом 8 такого змісту: “Капітальний ремонт покрівлі житлового 

будинку №2 пров. Робочий , м. Лиман” 
згідно додатку 1 (додається). 
1.2. в розділі 3.12. “Соціальний захист населення” в пункті 52 “Впровадження 

механізму часткового відшкодування вартості путівки до дитячих закладів оздоровлення 

Донецької області для дітей, що виховуються в сім’ях з дітьми” передбачити 

фінансування з обласного бюджету в сумі 520,0 тис. грн. та загальний обсяг 

фінансування замінити з “212,8” на “732,8” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 3.13 “Освіта” доповнити: 
пунктом 35 такого змісту: “Капітальний ремонт туалету на території Рубцівської 

загальноосвітньої школи 1-11 ступенів Лиманської міської ради Донецької області”; 
пунктом 36 такого змісту: “Капітальний ремонт інженерних мереж опалення та 

водопостачання Лиманського ліцею Лиманської міської ради Донецької області за 

адресою: 84404, Донецька область, м. Лиман, вул. Костянтина Гасієва, 4а”; 
пунктом 37 такого змісту: “ Придбання послуг з доступу до інтернету закладів 

загальної середньої освіти”; 
в пункті 10 цифри “2600,0” та “13902,9” замінити на “2106,2” і “897,1” відповідно; 
в пункті 24 цифри “130,2” замінити на “146,8” та значення показника цифру “10” 

замінити на “11” 
згідно додатку 3 (додається). 
1.4.  розділ 3.16 “Охорона здоров'я”: 
доповнити пунктом 3 такого змісту “Придбання телемедичного обладнання для 

амбулаторії ЗП-СМ смт. Зарічне КНП “ЦПМСД” Лиманської міської ради”; 
доповнити пунктом 4 такого змісту “Придбання телемедичного обладнання для 

амбулаторії ЗП-СМ с. Торське КНП “ЦПМСД” Лиманської міської ради”; 
доповнити пунктом 5 такого змісту “Придбання телемедичного обладнання для 

амбулаторії ЗП-СМ смт. Ямпіль КНП “ЦПМСД” Лиманської міської ради” 
згідно додатку 4 (додається). 
1.5. доповнити розділом 3.24. “Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”: 
доповнити пунктом 1 такого змісту: “Реалізація Програми забезпечення успішного 

гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік” 
згідно додатку 5 (додається). 
1.6. Розділ 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” викласти в новій 

редакції згідно додатку 6 (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

В пунктах 2,11,13 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

2
Поточний ремонт доріг по місту, 

селам та селищам Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

7392,164 7392,164 Кількість, м² 10203

11

Виконання робіт з розмітки 

проїзжої частини автомобільних 

доріг Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

99,000 99,000 Кількість, км 40

13

Придбання фарби для проїзної 

частини автомобільних доріг, 

придбання та встановлення 

доріжних знаків

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

31,000 31,000
Кількість, 

одиниць

фарби 12       

знаків 150

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
16242,935 0,000 0,000 16242,935 0,000 0,000

Зелене господарство

Виключити пункт 2

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
389,000 0,000 0,000 389,000 0,000 0,000

Похоронна справа

В пункті 2 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

2
Поточний ремонт пам'ятників та 

стел

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

75,664 75,664
Кількість, 

одиниць
35

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
327,271 0,000 0,000 327,271 0,000 0,000

Санітарне очищення

В пункті 3 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

3

Збирання комунальних відходів, 

вивезення сміття, ліквідація 

стихійних звалищ на території 

Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

820,254 820,254 Кількість, м³ 6315

Виключити пункт 4

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
3786,756 0,000 0,000 3786,756 0,000 0,000

найменування 

показника

значення 

показника

Забезпечення 

ефективного 

функціонування житлово-

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



Інше

Виключити пункт 3

В пункті 5 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

5 Поточний ремонт зупинок
Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

71,422 71,422
Кількість, 

одиниць
3

Додати пункт 15

15

Придбання матеріалів для благоустрою 

території Криволуцького етнодвору 

(для облаштування електричної мережі 

та водопостачання)

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
5,930 5,930 Кількість, од. 43

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
1913,878 0,000 0,000 1913,878 0,000 0,000

Житлове господарство

Капітальний ремонт

В пункті 6 стовпчики 6,9,12,13 

викласти в новій редакції

6

Капітальний ремонт системи 

опалення та холодного 

водопостачання житлового будинку 

№ 9а, вул.Оборони, м.Лиман, в 

тому числі коригування ПКД

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
20,000 20,000 Кількість, ПКД 1

Додати пункти 7,8

7

Капітальний ремонт м'якої покрівлі 

та оголовків ДВК житлового 

будинку №12 вул.Студентська 

м.Лиман" (коригування)

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
501,824 501,824 Кількість, м² 610

8

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку №2 

пров.Робочий, м.Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
2631,678 2631,678 Кількість, м² 510

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
4431,678 0,000 0,000 4431,678 0,000 0,000

Рядок "Всього по програмі" викласти 

в новій редакції
213454,448 33 164,399 180 290,049

Секретар міської ради                                                                                                                                      Т.Ю. Каракуц

функціонування житлово-

комунального 

господарства та 

безперебійного енерго-, 

газо- та водопостачання 

об’єктів соціальної 

сфери, освіти, охорони 

здоров“я



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і

районів

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

В п. 52 заходів стовпчики 

6,8,13 викласти в новій 

редакції

Сприяння пошуку та 

залученню фінансових та 

інших ресурсів з різних 

джерел, необхідних для 

надання соціальних послуг на 

рівні громади

52 Впровадження механізму 

часткового відшкодування 

вартості путівки до дитячих 

закладів оздоровлення 

Донецької області для дітей, 

що виховуються в сім’ях з 

дітьми

Протягом 

року
УСЗН 732,80 520,00 212,80 Оздоровлення дітей, осіб 155

«Всього» викласти в новій 

редакції
207913,93 201613,700 1035,700 5264,53

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

інших

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 2

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. Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств



обласного

бюджету

районний  

(міський , 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Доповнити пунктами 35-37 наступного змісту:

Площа 

відремонтованого 

туалету, кв.м 

20

Штукатурка та 

покраска  стін, кв.м

70

Довжина мереж 

опалення,  м

500

Довжина мереж 

водопостачання, м

220

37 Придбання послуг з доступу до інтернету закладів загальної 

середньої освіти

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

840,6 840,6 Кількість шкіл, яким 

буде придбано послуги

12

Стовпчики 6, 9 пункту 10 викласти в новій редакції:

Кількість учнів 

початкових класів

1990

Кількість початкових 

шкіл

20

Кількість класів у 

початковій школі

103

Стовпчики 6, 9,13 пункту 24 викласти в новій редакції:

24 Розроблення проекту землеустрою Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

146,8 146,8 Кількість проектів 11

Всього 24638,674 2589,022 22049,652

Ітого 39668,374 2589,022 35262,952 1816,4

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

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

1209,1 897,1

Рядок "Всього" викласти в новій редакції:

291,1

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 

2106,2

293,7

36 Капітальний ремонт інженерних мереж опалення та 

водопостачання Лиманського ліцею Лиманської міської ради 

Донецької області за адресою: 84404, Донецька область, м. 

Лиман, вул. Костянтина Гасієва, 4а

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

291,1

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру

35 Капітальний ремонт туалету на території Рубцівської 

загальноосвітньої школи 1-11 ступенів Лиманської міської ради 

Донецької області

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

293,7

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

Розвивати 

інфраструктуру 

системи охорони 

здоров'я

3. Придбання телемедичного обладнання для 

амбулаторії ЗП-СМ смт. Зарічне КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

110,0 99,0* 11,0 Придбання телемедичного обладнання, 

одиниць

1

4. Придбання телемедичного обладнання для 

амбулаторії ЗП-СМ с. Торське КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

110,0 99,0* 11,0 Придбання телемедичного обладнання, 

одиниць

1

5. Придбання телемедичного обладнання для 

амбулаторії ЗП-СМ смт. Ямпіль КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

110,0 99,0* 11,0 Придбання телемедичного обладнання, 

одиниць

1

Всього 12772,3 297,0 12475,3

Доповнити пунктами 3,4,5 такого змісту:

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

* субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи  охорони здоров“я у сільській місцевості

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 3.16 «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.



Додаток 5

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

3.24. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

1.

1.1 250,0 250,0

Всього 250,0 250,0

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Зміни до заходів щодо забезпечення виконання завдань 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

Реалізація Програми успішного 
 гасіння пожеж та проведення 
пожежно-рятувальних робіт на 

території Лиманської 
об“єднаної територіальної 
громади на 2019 рік

Придбання паливно-мастильних, 
будівельних матеріалів та 
конструкцій

Протягом 
року

Виконавчий комітет 
міської ради, ДПРЗ-21 
ГУ ДСНС України в 
Донецькій області

Створення матеріально-технічної 
бази та умов для розміщення 
особового складу та техніки, 
забезпечення боєздатності 
підрозділів ДПРЗ-21 ГУ ДСНС 
України у Донецькій області

Паливно-мастильні матеріали 
— 2970 л, будівельні 
матеріали та конструкції - за 
розрахунком



Державни

й фонд 

регіональ

ного 

розвитку

інші 

кошти 

державног

о 

бюджету, 

включаюч

и цільові 

субвенції 

з 

державног

о 

бюджету 

на 

розвиток 

територій

*

Надзвича

йна 

кредитна 

програма 

для 

відновлен

ня 

України 

Європейс

ького 

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 (коригування)

2019

КП 

"Лиман

ський 

Зеленбу

д"

6604,345 6604,345
3364,34

0

3240,00

5

Капітал

ьно 

відремо

нтовано 

4245 

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

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

об'єднаної територіальної громади

Додаток 6

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 *



2

Капітальний ремонт 

дороги комунальної 

власності Лиманської 

об'єднаної 

територіальної громади 

по провул.Торговий м. 

Лиман (коригування)

2019

КП 

"Лиман

ський 

Зеленбу

д"

3907,394 3907,394
1992,90

0

1914,49

4

Капітал

ьно 

відремо

нтовано 

3760 

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

3

Капітальний ремонт 

дороги комунальної 

власності Лиманської 

об'єднаної 

територіальної громади 

по вул.Перемоги с. 

Зарічне (коригування)

2019

КП 

"Лиман

ський 

Зеленбу

д"

3465,938 3465,938
3056,06

0
409,878

Капітал

ьно 

відремо

нтовано 

3940 

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

Внесення змін до 

генерального плану 

м.Лиман Донецької 

області з розробленням 

плану зонування та 

детальних планів 

окремих територій  

2019

Викона

вчий 

комітет

1091,32 1091,320 873,000 218,320

1 

містобу

дівна 

докумен

тація

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.

Всього
15068,99

7

15068,99

7

9286,30

0

5782,69

7

Т.Ю. КаракуцСекретар міської ради 


