
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
     __19.05.2021___                                                                             № ___210___ 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд та 

схвалення проєкту рішення 

міської ради “Про внесення 

змін до рішення міської ради 

від 24.12.2020 № 8/3-72 “Про 

затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021 рік” 

 

  
 

Розглянувши проєкт рішення міської ради “Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2020 № 8/3-72 “Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік”, 

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 проєкт рішення міської ради 

“Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-72 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2021 рік”. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Авдєєнко Н. П. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                        О.В. Журавльов 
 

 

 





області””;

в  пункті  5  “Технічне  обстеження  частини  будівлі  Лиманської  центральної

районної  лікарні  по  вул.  Незалежності,  64,  у  м.  Лиман  Донецької  області”  цифри

“160,4” змінити на “110,9”;

в  пункті  1  “Придбання тест/систем,  реактивів  та  систем відбору крові  задля

добровільного консультування і  тестування на ВІЛ-інфекцію населення і  вагітних”

цифри “340,2” змінити на “340,18”;

в  пункті  3  “Забезпечення  медичних  працівників  засобами  індивідуального

захисту, їх обов'язкове страхування” виконавця “КНП “Лиманська ЦРЛ” змінити на

“КНП  “Лиманська  ЦРЛ”,  КНП  “ЦПМСД”  Лиманської  міської  ради”;  цифри  “3,8”

змінити на “3,82”; значення показника “241; 2000; 2000” змінити на “346; 2000; 2000”;

в пункті 5 “Засобами технічної реабілітації” цифри “232,6” змінити на “304,3”;

значення показника “48” змінити на “61”;

в  пункті  6  “Забезпечення  цитологічного  обстеження  жінок”  цифри  “178,9”

змінити на “177,6”; значення показника “2484” змінити на “2467”

згідно додатку 2 (додається).

1.3. Розділ 2.15. “Культура і туризм”:

доповнити  пунктом  10  такого  змісту:  “Придбання  ноутбуку  з

предустановленою операційною системою для МБК “Сучасник” смт. Дробишево”;

доповнити  пунктом  11  такого  змісту:  “Виготовлення  проекту  землеустрою

щодо  відведення  земельної  ділянки  в  постійне  користування  відділу  культури  і

туризму Лиманської міської ради Донецької області із земель комунальної власності

для обслуговування  нежитлової  будівлі  музичної  школи  по  вул.  Деповська,  2в,  м.

Лиман Донецької області”

згідно додатку 3 (додається).

1.4. Розділ 2.20. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”:

підрозділ  5.2.  “Утримання,  ремонт  та  будівництво  об’єктів  зовнішнього

освітлення”

в пункті 5.2.6 назву заходу: “Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення

за  адресами:  с.  Ставки,  м.  Лиман  (пров.  Гоголя,  вул.  Запорізька,  Залізнична),

с.Коровій  Яр  (вул.  Миру,  Ветеранів,  Вишнева)  Донецької  області”  змінити  на

“Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення за адресами: с. Ставки, м. Лиман

(пров.  Гоголя,  вул.  Запорізька,  Залізнична,  Ювілейна),  с.  Коровій  Яр  (вул.  Миру,

Ветеранів, Вишнева), с. Новоселівка (11 вулиць), с. Дробишеве (8 вулиць) Донецької

області”,  цифри “312,178”  змінити на “611,121”,  значення  показника  цифру “4,61”

змінити на “8,383”

доповнити  пунктом  5.2.7  такого  змісту:  “Виготовлення  робочого  проєкту:

Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення с. Соснове, Лиманського району,

Донецької області”

підрозділ 5.3. “Утримання зелених насаджень загального користування”

пункті  5.3.1  “Придбання  дерев  для  озеленення  території  Лиманської  ОТГ”

виключити з заходів підрозділу

пункти 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8 вважати пунктами 5.3.1, 5.3.2,

5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7

підрозділ  5.5.  “Санітарне  очищення,  придбання  обладнання  та  ліквідація

стихійних звалищ”

доповнити  пунктом  5.5.7  такого  змісту:  “Поточний  ремонт  громадського

туалету”



підрозділ  5.6.  “Утримання,  ремонт  та  будівництво  дитячих  і  спортивних

майданчиків”

в пункті 5.6.2 цифри “408,5” змінити на “391,341”

підрозділ  5.7.  “Інші  заходи  з  благоустрою,  які  не  підпадають  під  пункти

наведені вище”

в пункті 5.7.2 цифри “86,56” змінити на “161,68”, значення показника цифру”8”

змінити на “21”

в пункті 5.7.5 цифри “213,003” змінити на “200,003”

доповнити  пунктом  5.7.14  такого  змісту:  “Придбання  комплекту

інформаційних табличок до стели”

доповнити  пунктом  5.7.15  такого  змісту:  “Придбання  матеріалів  для

виготовлення лавочок для встановлення на прибудинковій території міста Лиман”

згідно додатку 4 (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 (Вінничук).

Міський голова                                                                                            О. В. Журавльов



обласног

о

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.1.1. Підвищення якості та доступності 

дошкільної та базової середньої освіти

22. Придбання шкільних автобусів Протягом 

року

Департамент  

освіти та науки 

Донецької 

обласної 

державної 

адміністрації

555,0 555,0 Кількість автобусів 1

Всього 37421,497 1623,575 32605,322 3192,6

Доповнити пунктом 22 такого змісту:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Н. В. Ляшко

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

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.11 «Освіта» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

№ 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.



обласног

о

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Проведення контрольно-геодезичного знімання по об’єкту 

«Капітальний  ремонт амбулаторії загальної практики  сімейної 

медицини смт.Дробишеве КЗ «Лиманський  ЦПМСД ім. 

М.І.Лядукіна». Коригування

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради

10,1 10,1 Кількість об'єктів 1

8. Проведення контрольно-геодезичного знімання по об’єкту 

«Капітальний  ремонт амбулаторії загальної практики  сімейної 

медицини смт.Зарічне КЗ «Лиманський  ЦПМСД ім. 

М.І.Лядукіна». Коригування

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради

20,5 20,5 Кількість об'єктів 1

9. Закупівля матеріалів для проведення поточного ремонту 

фельдшерського пункту смт.Дробишеве силами мешканців

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради

29,7 29,7 Кількість об'єктів 1

10. Виконання технічного нагляду за будівельними роботами по 

об’єкту: “Капітальний  ремонт частини будівлі Лиманської 

центральної районної лікарні по вул. Незалежності, 64 в місті 

Лиман Донецької області”

Протягом 

року

КНП "Лиманська  

ЦРЛ"

49,5 49,5 Здійснення технічного 

нагляду за будівельними 

роботами

1

2.2.1. Підвищення якості і загальної 

доступності медичних послуг у містах та 

сільській місцевості

5. Технічне обстеження частини будівлі Лиманської центральної 

районної лікарні по вул. Незалежності, 64, у м. Лиман 

Донецької області

Протягом 

року

КНП "Лиманська  

ЦРЛ"

110,9 110,9 Здійснення технічного 

обстеження частини 

будівлі лиманської 

центральної районної 

лікарні

1

Інше завдання: забезпечення  хворих на ВІЛ-

інфекцію і СНІД  та профілактика  ВІЛ-

інфекції

1. Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля 

добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію 

населення і вагітних

Протягом 

року

КНП "Лиманська  

ЦРЛ", КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради  

340,18 340,18 Довести скрінінгове 

дослідження на ВІЛ-

інфекцію, охоплення ДКТ 

(оплата послуг обстеження, 

придбання предметів 

медичного призначення  

для обстеження), кількість 

осіб

5404

Інше завдання: забезпечення  хворих на ВІЛ-

інфекцію і СНІД  та профілактика  ВІЛ-

інфекції

3. Забезпечення медичних працівників засобами індивідуального 

захисту, їх обов'язкове страхування

Протягом 

року

КНП "Лиманська  

ЦРЛ", КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради  

3,82 3,82 Застраховано медичних  

працівників; 

гумові рукавички; маски

346; 2000; 2000

Інше завдання: забезпечення  пільгової 

категорії населення

5. Засобами технічної  реабілітації Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради

304,3 304,3 Кількість осіб, що буде 

забезпечено  засобами 

технічної реабілітації

61

Інше завдання: забезпечення  жінок 

фертільного віку та вагітних 

6. Забезпечення цитологічного обстеження жінок Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради

177,6 177,6 Кількість жінок, які 

підлягатимуть обстеженню

2 467

Стовпчики 6, 9, 13 пункту заходів 6 викласти в такій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Н. В. Ляшко

Доповнити пунктами 7-10 такого змісту:

2.2.1. Підвищення якості і загальної 

доступності медичних послуг у містах та 

сільській місцевості

Стовпчики 6 та 9 пункту заходів 5 викласти в такій редакції:

Стовпчики 6, 9, пункту заходів 1 викласти в такій редакції:

Стовпчики 5, 6, 9, 13 пункту заходів 3 викласти в такій редакції:

Стовпчики 6, 9, 13 пункту заходів 5 викласти в такій редакції:

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 2.13 «Охорона здоров'я» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

№ 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.



обласног

о

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.3.1. Підвищення доступності культурних 

послуг

10. Придбання ноутбуку з предустановленою 

операційною системою для МБК "Сучасник" смт. 

Дробишево

Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму Лиманської 

міської ради

20,5 20,5 Кількість придбаної 

техніки, одиниць

1

11. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування відділу 

культури і туризму Лиманської міської ради 

Донецької області із земель комунальної власності 

для обслуговування нежитлової будівлі музичної 

школи по вул. Деповська, 2в, м. Лиман Донецької 

області

Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму Лиманської 

міської ради

7,0 7,0 Кількість проєктів, 

одиниць

1

Всього 2644,24 2055,71 588,53

Доповнити пунктами 10-11 такого змісту:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Н. В. Ляшко

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 2.15 «Культура і туризм» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

№ 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,

районів, ОТГ

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

5.
Благоустрій територій населених 

пунктів

5.2.

Утримання, ремонт та 

будівництво об’єктів зовнішнього 

освітлення

в пункті 5.2.6 стовпчики 3,6,9,13 

викласти в новій редакції

5.2.6

Поточний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення за адресами: 

с.Ставки, м.Лиман (пров.Гоголя, 

вул.Запорізька, Залізнична, 

Ювілейна), с.Коровій Яр (вул.Миру, 

Ветеранів, Вишнева), с.Новоселівка 

(11 вулиць), с.Дробишеве (8 вулиць) 

Донецької області

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
611,121 611,121

Кількість 

відремонтованих 

ліній, км

8,383

додати пункт 5.2.7

5.2.7

Виготовлення робочого проєкту: 

Капітальний ремонт ліній 

зовнішнього освітлення с.Соснове, 

Лиманського району, Донецької 

області

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
8,948 8,948

Кількість 

проєктів, од.
1

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
7803,917 0,000 0,000 7803,917 0,000 0,000

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

2.20. Житлове господарство та комунальна інфраструктура

Додаток  4
до рішення міської ради
__________ № ________

Зміни до розділу 2.20 "Житлове господарство та комунальна інфраструктура" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

№ і назва 

завдання 

Стратегії 

розвитку 

Донецької 

області на 

період до 

2027 року 

№

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



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

5.3.
Утримання зелених насаджень 

загального користування

Пункт 5.3.1 виключити, в 

наступних пунктах змінити 

нумерацію, а саме пункти 5.3.2-

5.3.8 викласти як 5.3.1-5.3.7

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
2181,121 0,000 0,000 2181,121 0,000 0,000

5.5.

Санітарне очищення, придбання 

обладнання та ліквідація 

стихійних звалищ

додати пункт 5.5.7

5.5.7
Поточний ремонт громадського 

туалету

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

41,319 41,319
Кількість 

приміщень
1

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
4704,838 0,000 0,000 4704,838 0,000 0,000

5.6.

Утримання, ремонт та 

будівництво дитячих і 

спортивних майданчиків

в пункті 5.6.2 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

5.6.2

Придбання, доставка та 

встановлення елементів дитячих 

майданчиків на території 

Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

391,341 391,341

Придбано 

елементів для 

ігрових 

майданчиків

60

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
536,341 0,000 0,000 536,341 0,000 0,000

5.7.

Інші заходи з благоустрою, які не 

підпадають під пункти наведені 

вище

в пункті 5.7.2 стовпчики 6,9,13 

викласти в новій редакції

5.7.2

Придбання матеріалів для 

поточного ремонту зупинок 

громадського транспорту

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

161,680 161,680

Кількість 

зупинок,  

одиниць

21

в пункті 5.7.5 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

3.2.3 

Поліпшен

ня 

житлових 

умов 

населення



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

5.7.5
Придбання піску на об'єкти 

благоустрою

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

200,003 200,003 Кількість, м³ 966

додати пункти 5.7.14, 5.7.15

5.7.14
Придбання комплекту 

інформаційних табличок до стели

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

8,500 8,500
Кількість, 

комплектів
1

5.7.15

Придбання матеріалів для 

виготовлення лавочок для 

встановлення на прибудинковій 

території міста Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
49,900 49,900

Кількість, 

одиниць
30

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
5368,107 0,000 0,000 5368,107 0,000 0,000

Рядок "Всього благоустрій" 

викласти в новій редакції
41497,676 0,000 0,000 41497,676 0,000 0,000

Рядок "Всього за Програмою" 

викласти в новій редакції
56445,721 0,000 0,000 55128,661 577,390 739,670

Секретар міської ради Н. В. Ляшко


