
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
     __19.08.2020__                                                                             № __300____ 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд та 

схвалення проекту рішення 

міської ради “Про внесення 

змін до рішення міської ради 

від 19.12.2019 року № 7/73-4517 

“Про затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 

рік” 

 

  
 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про внесення змін до рішення 

міської ради від 19.12.2019 року № 7/73-4517 “Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 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 проект рішення міської ради 

“Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 року № 7/73-4517 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік”. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                        П.Ф. Цимідан 
 



ЛИМАНСЬКА

 
______________                                                                              
м. Лиман 
 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 19.12.2019 

року № 7/73-4517 “

затвердження Програми

економічного і соціального

розвитку Лиманської

об'єднаної територіальної

громади на 2020 рік” 

 

Розглянувши листи

24.07.2020 року № 05/01

року № 05/01-12/807; КНП

року № 1120 та від 17.08.2020 

комітету міської ради від

5023-02-06, № 5024-02-

від 22.07.2020 року №

виконавчого комітету міської

28.07.2020 року № 4560

об’єднаного міського військового

управління соціального захисту

4730-02-06, від 05.08.2020 

від 14.08.2020 року № 4994

місцеве самоврядування в

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни

Лиманської об'єднаної територіа

рішенням міської ради від

7/76-5194; від 27.03.2020 

08.05.2020 року № 7/79

№ 7/81-5402; від 16.07.2020 

1.1. розділ 2.5. “Маркетинг

в пункті 3 змінити

“150,0” змінити на “0,0”, 

змінити на “150,0” 
згідно додатку 1 (додається

1.2 розділ 2.7. “Житлове

підрозділ “Капітальний

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я  

______________                                                                              №

змін до рішення 

від 19.12.2019 

4517 “Про 

Програми 

і соціального 

Лиманської 

територіальної 

Розглянувши листи: управління освіти, молоді та спорту

року № 05/01-12/756, від 29.07.2020 № 05/01-12/768 

12/807; КНП “Лиманська центральна районна лікарня

7.08.2020 року№ 1246; відділу обліку та звітності

міської ради від 29.07.2020 року № 4603-02-06, від

-06 та № 5025-02-06; відділу культури і туризму

року № 01/05-328; відділу житлово-комунального

комітету міської ради від 28.07.2020 року №

року № 4560-02-06 та від 18.08.2020 року № 5039-

міського військового комісаріату від 29.07.2020 

соціального захисту населення міської ради від

від 05.08.2020 року № 4830-02-06, від 10.08.2020 року

року № 4994-02-06, керуючись п. 22 ст. 26 Закону

самоврядування в Україні” міська рада 

Внести зміни до Програми економічного і соціального

об єднаної територіальної громади на 2020 рік (із змінами

міської ради від 20.02.2020 року № 7/75-4852; від

 27.03.2020 року № 7/77-5369; від 15.04.2020 року

року № 7/79-5378; від 22.05.2020 року № 7/80-5383; від

від 16.07.2020 року № 7/82-5598 року): 
розділ 2.5. “Маркетинг і інновації”: 

пункті змінити джерела фінансування заходу: з бюджету

змінити на “0,0”, за рахунок інших джерел фінансування

додатку 1 (додається). 
розділ Житлове господарство та комунальна інфраструктура

підрозділ Капітальний ремонт”: 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

______________                                                                              №  ____________ 

молоді та спорту міської ради від 

12/768 та від 13.08.2020 

районна лікарня” від 27.07.2020 

обліку та звітності виконавчого 

від 17.08.2020 року № 

культури і туризму міської ради 

комунального господарства 

року № 4574-02-06, від 

-02-06; Слов’янського 

 29.07.2020 року № 01/2763; 

ради від 04.08.2020 року № 

8.2020 року № 4842-02-06, 

ст. 26 Закону України “Про 

економічного і соціального розвитку 

(із змінами, внесеними 

від 19.03.2020 року № 

 15.04.2020 року № 7/78-5373; від 

5383; від 18.06.2020 року 

заходу з бюджету ОТГ — цифру 

фінансування — цифру “0,0” 

комунальна інфраструктура”: 



в пункті 1 цифри “1119,147” змінити на “1117,653”; 
в пункті 4 цифри “147,36” змінити на “140,940”; 
в пункті 5 цифри “886,586” змінити на “872,076”; 
підрозділ “Поточний ремонт житлового фонду”: 
в пункті 7 цифри “1643,389” змінити на “1598,974”; 
доповнити пунктом 10 такого змісту: “Поточний ремонт покрівлі житлового 

будинку №4А, вул. Пушкіна, м. Лиман” 
підрозділ “Теплопостачання”: 
в пункті 2 цифру “18211,0” змінити на “18630,15” та доповнити цифрою 

“419,150” 
підрозділ “Дорожнє господарство”: 
в пункті 3 цифри “9546,97” змінити на “8873,525”; 
в пункті 9 цифри “1087,824” змінити на “1076,590”; 
доповнити пунктом 10 такого змісту: “Придбання пластмасових виробів 

(макет об’ємної ростової фігури дитини-школяра)”; 
підрозділ “Утримання, ремонт та будівництво об'єктів зовнішнього 

освітлення”: 
в пункті 4 цифри “161,158” змінити на “158,802”; 
в пункті 5 цифри “452,621” змінити на “149,358”; 
в пункті 6 зміст заходу “Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення вул. 

Слави, м. Лиман, Донецької області” змінити на “Поточний ремонт ліній 

зовнішнього освітлення вул. Слави, вул. Б. Хмельницького, вул. Незалежності 

м.Лиман, Донецької області”; цифри “49,614” змінити на “125,938”; значення 

показника “660” змінити на “1950”; 
в пункті 8 зміст заходу доповнити словами “вул. Набережна с.Ставки”, 

цифри “115,414” змінити на “138,194”, значення показника “1070” змінити на 

“1370”; 
доповнити пунктом 10 такого змісту: “Стандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу. Позачергова технічна перевірка 

правильності роботи лічильника електроенергії” 
підрозділ “Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних 

майданчиків”: 
в пункті 2 зміст заходу “Придбання, доставка та встановлення елементів 

дитячих майданчиків для встановлення території Лиманської ОТГ” змінити на 

“Придбання, доставка та встановлення елементів дитячих майданчиків та 

тренажерів для встановлення території Лиманської ОТГ”; цифри “1170,413” 

змінити на “1562,988”; значення показника “137” змінити на “175”; 
підрозділ “Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти наведені 

вище”: 
в пункті 4 цифри “200” змінити на “399,392”, значення показника цифру 

“132” змінити на “228”; 
в пункті 5 цифри “15” змінити на “64,5”, значення показника цифру “30” 

змінити на “72”; 
в пункті 8 цифри “420,0” змінити на “290,191”; 
в пункті 16 зміст заходу “Придбання матеріалів для благоустрою озера 

Ломоносівське” змінити на “Придбання матеріалів для благоустрою озера 

Ломоносівське та утримання (споживання електроенергії)”; цифри “4,5” змінити на 

“72,415”; найменування показника “погонні метри” змінити на “п/м, кВт”; значення 



показника “провід водопрогружний 160, трос поліетиленовий 50” змінити на 

“провід водопрогружний 160, трос поліетиленовий 50, 25576 кВт”; 
доповнити пунктом 19 такого змісту: “Встановлення декоративної огорожі за 

адресою місто Лиман, вулиця Ринкова” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 2.14. “Розвиток земельних відносин”: 
в пункті 2 цифру “827,529” змінити на “692,687”; цифру “777,559” змінити 

на “642,687”; 
в пункті 3 цифру “350,0” змінити на “50,0”; цифру “300,0” змінити на “0,0” 
згідно додатку3(додається). 
1.4. розділ 2.16. “Соціальний захист населення”: 
в пункті 15 цифри “1246,0” змінити на “1087,1”; 
в пункті 33 цифри “1712,9”, “874,6”, “838,3” змінити на “856,4”, “437,3” та 

“419,1” відповідно; значення показника “395 осіб” змінити на “64 особи”; 

в пункті 45 цифри “29,0” змінити на “29,2” 

згідно додатку 4 (додається). 
1.5. розділ 2.17. “Підтримка сім'ї, дітей та молоді”: 
в пункті 3 зміст заходу “Створення та облаштування наметових майданчиків 

для відпочинку молоді та дітей” змінити на “Створення наметових таборів для 

відпочинку молоді”; найменування показника “Кількість наметових майданчиків” 

змінити на “Відкритий наметовий табір для відпочинку молоді” 

згідно додатку5(додається). 
1.6. розділ 2.19. “Освіта”: 

доповнити пунктом 46 такого змісту: “Коригування проектно-кошторисної 

документації по об'єкту "Реконструкція з використанням заходів термомодернізації 

ЗОШ № 2 у м. Лиман (Коригування)”; 

в пункті 15 цифри “200,0” змінити на “150,280”; 

в пункті 28 цифри “221,2” змінити на “260,584”; 

в пункті 29 цифри “294,1” змінити на “255,914”; 

в пункті 30 цифри “234,6” змінити на “232,501”; 

в пункті 31 цифри “253,1” змінити на “255,103”; 

в пункті 32 цифри “235,3” змінити на “217,758”; 

в пункті 33 цифри “236,7” змінити на “241,938”; 

в пункті 34 цифри “213,5” змінити на “268,848”; 

в пункті 35 цифри “211,4” змінити на “240,748”; 

в пункті 36 цифри “210,7” змінити на “234,328”; 

в пункті 37 цифри “212,1” змінити на “248,797” 

згідно додатку 6 (додається). 

1.7. розділ 2.20 “Охорона здоров'я”: 
в пункті 3 “Проплата за навчання студентів в вищих медичних закладах” 

цифри “27,5” змінити на “40,3”; 
в пункті 3 “Забезпечення препаратами інсуліну” цифру “1940,1” змінити на 

“1670,1”, цифру “592,6” змінити на “322,6”; 
в пункті 14 зміст заходу “Придбання медичного обладнання (портативний 

дентальний рентгенівський апарат, професійний дефібрилятор експертного рівня, 

пульсоксиметр, інфузійний насос, кисневий концентратор, хірургічний аспіратор)” 

змінити на “Придбання медичного обладнання (професійний дефібрилятор 

експертного рівня, пульсоксиметр, інфузійний насос, кисневий концентратор, 



хірургічний аспіратор, гістероскоп)”; найменування показника “Портативний 

дентальний рентгенівський апарат, професійний дефібрилятор експертного рівня, 

пульсоксиметр, інфузійний насос, кисневий концентратор, хірургічний аспіратор” 

змінити на “Професійний дефібрилятор експертного рівня, пульсоксиметр, 

інфузійний насос, кисневий концентратор, хірургічний аспіратор, гістероскоп”; 

значення показника “1,2,5,8,3,3” змінити на “2; 6; 8; 3; 2; 1” 
доповнити пунктом 18 такого змісту: “Придбання меблів офісних” 
доповнити пунктом 19 такого змісту: “Поточний ремонт приміщень під 

стоматологічне відділення за адресою вулиця К. Гасієва, 36 а” 
згідно додатку7(додається). 
1.8. розділ 2.22 “Культура і туризм”: 
в пункті 6 цифри “102,4” змінити на “94,8”; 
в пункті 7 цифри “316,8” змінити на “311,0”; 
доповнити пунктом 11 такого змісту: “Придбання кондиціонера” 
згідно додатку8(додається). 
1.9. розділ 2.23 “Заходи, пов'язані з наслідками проведення ООС та АТО на 

території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб”: 
в пункті 10 цифру “800,0” змінити на “1160,0”, цифру “560,0” змінити на 

“812,0”; цифру “240,0” змінити на “348,0”; значення показника “2 (1 - двокімнатна, 

1 - трикімнатна)” змінити на “3 (2 - двокімнатна, 1 - трикімнатна)”; 
доповнити пунктом 11 такого змісту: “Грошова компенсація за належні для 

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщу них осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 

інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої 

статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої 

статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», та які потребують поліпшення житлових умов” 
згідно додатку 9 (додається). 
1.10. розділ 2.28. “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”: 
доповнити пунктом 2 такого змісту: “Реалізація Програми “Створення 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки - 2020”” 
згідно додатку 10 (додається). 
1.11. розділ 2.29. “Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту”: 
в пункті 1 цифри “752,1” змінити на “522,1” 
згідно додатку 11 (додається). 
1.12. розділ 2.30 “Інші заходи у сфері автотранспорту”: 
в пункті 2 цифри “825,265” змінити на “998,719”, значення показника “3/119 

діб” змінити на “3/150 діб” 
згідно додатку 12 (додається). 
1.13. в розділі 2 "Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у 

спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна 



програма для відновлення України» (Пул 2а)" додатку 4 "Перелік проектів 

регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2020 році" 
в пункті 2.2 цифру «13521,312» змінити на «13315,312», цифру «263,893» 

змінити на «57,893» 

згідно додатку 13 (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 



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Підвищення 

спромождності 

місцевого 

самоврядування

3 Розробка та виготовлення промо- роліку Протягом 

року

Відділ 

інвестиційної 

діяльності та 

структурні 

підрозділи 

виконавчого 

комітету 

міської ради

150,0 0,0 150,0 промоційний відеоролік 1

220,0 30,0 190,0

в п. 3 стовпчики 9,11 викласти в новій редакції

Рядок "Всього" викласти в новій редакції

Секретар міської ради                                                                                                                                                           Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 1

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.5. «Маркетинг і інновації» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 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.



обласн

ого

бюдже

ту

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Житлове господарство

1 Капітальний ремонт

В пунктах 1,4,5 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

1

Капітальний ремонт м'якої покрівлі та оголовків 

ДВК житлового будинку № 37 А вул. К.Гасієва, 

м.Лиман

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 1117,653 1117,653 Кількість, м² 900

4

Розробка проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт пасажирських ліфтів в 

житлових будинках (вул.Студентська,12; 

вул.Слов'янська, 1,3,5; вул.К.Гасієва, 32; 

пров.Бригадний, 11) в м.Лиман Донецької 

області

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 140,940 140,940

Кількість,  

одиниць
12

5

Капітальний ремонт покрівлі та оголовків ДВК 

житлового будинку №4 вул.Івана Лейко, 

м.Лиман

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 872,076 872,076 Кількість, м² 2986,5

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 4239,680 0,000 0,000 4239,680 0,000 0,000

2 Поточний ремонт житлового фонду

В пункті 7 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

7

Поточний ремонт оголовків ДВК житлових 

будинків в м.Лиман (вул.Привокзальна 23,24,38; 

вул Пушкіна 4а,8а,10а; пров.Привокзальний 2; 

вул.І.Лейко 18; вул.К.Гасієва 7,13; вул.Матросова 

2а)

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 1598,974 1598,974

Кількість, 

будинків
11

Додати пункт 10

10
Поточний ремонт покрівлі житлового будинку 

№4А, вул.Пушкіна, м.Лиман

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 44,415 44,415 Кількість, м² 109

4 Теплопостачання

В пункті 2 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

2
Оснащення приладами обліку теплової енергії 

житлових будинків

Протягом 

року

ОКП 

"Донецьктеплокомунене

рго" ВО 

"Лимантепломережа", 

згідно результатів 

проведення тендера

18630,150 419,150 18211,000
Кількість, 

одиниць
144

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 92717,049 0,000 0,000 884,459 0,000 91832,590

6 Благоустрій територій населених пунктів

6.1 Дорожнє господарство

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 розділу 2.7. "Житлове господарство та комунальна інфраструктура" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області 

на період до 2020 

року або стратегії 

розвитку міста 

(району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



В пунктах 3,9 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

3

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об'єднаної територіальної 

громади по вул.Комарова м.Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
8873,525 8873,525  Кількість, м² 5625

9 Капітальний ремонт тротуару с.Рубці, парк від 

(ЦКБ до ЗОШ) (коригування)

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
1076,590 1076,590

 Кількість, м² 627

Додати пункт 10

10
Придбання пластмасових виробів (макет 

об’ємної ростової фігури дитини-школяра)

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
150,000 150,000

 Кількість, 

одиниць
10

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 17887,170 0,000 0,000 17887,170 0,000 0,000

6.3
Утримання, ремонт та будівництво об’єктів 

зовнішнього освітлення

В пунктах 4,5 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

4

Капітальний ремонт мережі зовнішнього 

освітлення м.Лиман (вул.Ломоносова, 

вул.Краматорська, вул.Сонячна, вул.60 років 

України, вул.Покровська)

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 158,802 158,802 Кількість, м 1570

5

Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення с.Щурове, м.Лиман, Донецької 

області, в тому числі проходження експертизи 

проектно-кошторисної документації

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 149,358 149,358

Кількість, м, 

експертиза
1893/1

В пунктах 6,8 стовпчики 3,6,9,13 викласти в 

новій редакції

6 Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення 

вул. Слави, вул. Б.Хмельницького, вул. 

Незалежності м.Лиман, Донецької області

Протягом 

року

КП "Лиманська СЄЗ"

125,938 125,938

Кількість, м 1950

8

Капітальний ремонт ліній зовнішнього 

освітлення с. Соснове, Лиманського району, 

Донецької області, вул.Набережна с.Ставки

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 138,194 138,194 Кількість, м 1370

Додати пункт 10

10

Стандартне приєднання до електричних мереж 

системи розподілу. Позачергова технічна 

перевірка правильності роботи лічильника 

електроенергії.

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 2,000 2,000

Кількість, 

одиниць
1/1

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 5345,790 0,000 0,000 5345,790 0,000 0,000

6.6
Утримання, ремонт та будівництво дитячих і 

спортивних майданчиків

В пункті 2 стовпчики 3,6,9,13 викласти в 

новій редакції

2

Придбання, доставка та встановлення елементів 

дитячих майданчиків  та тренажерів для 

встановлення території Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
1562,988 1562,988

Кількість, 

елементів
175

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 1732,854 0,000 0,000 1732,854 0,000 0,000

6.7
Інші заходи з благоустрою, які не підпадають 

під пункти наведені вище

В пунктах 4,5 стовпчики 6,9,13 викласти в 

новій редакції

4 Послуги з відлову безпритульних тварин
Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
399,392 399,392

Кількість 

тварин
228

5 Придбання постерів
Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
64,500 64,500

Кількість, 

одиниць
72

Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

житлово-

комунального 

господарства та 

безперебійного 

енерго-, газо- та 

водопостачання 

об’єктів соціальної 

сфери, освіти, 

охорони здоров“я



В пункті 8 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

8
Придбання автобусних зупинок громадського 

користування

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
420,000 420,000

Кількість, 

одиниць
14

В пункті 16 стовпчики 3,6,9,12,13 викласти в 

новій редакції

16 Придбання матеріалів для благоустрою озера 

Ломоносівське та утримання (споживання 

електроенергії)

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"

72,415 72,415

п/м, кВт провід 

водопрогружни

й 160, трос 

поліетиленовий 

50, 25576 кВт
Додати пункт 19

19 Встановлення декоративної огорожі за адресою 

місто Лиман, вулиця Ринкова

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
48,000 48,000

Кількість, м/п 120

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 2148,571 0,000 0,000 2148,571 0,000 0,000

Рядок "Всього благоустрій" викласти в новій 

редакції
31466,330 0,000 0,000 31466,330 0,000 0,000

Рядок "Всього по Програмі" викласти в новій 

редакції
142804,631 0,000 0,000 44766,041 0,000 98038,590

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                        Т.Ю. Каракуц



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Створення умов для здійснення реформи в 

галузі землеустрою в об“єднаних 

територіальних громадах Донецької області

2. Встановлення і зміна меж 

адміністративно-територіальних 

одиниць

Протягом 

року

Розробники 

документації із 

землеустрою

692,687 642,687 50,0 Кількість 

заходів

Надавати допомогу та підтримку процесу 

об“єднання місцевих громад  шляхом 

сприяння  процесу узгодження між 

громадами, а також інституційному та 

організаційному зміцненню

3. Проведення нормативної грошової 

оцінки земель  населених пунктів

Протягом 

року

Розробники 

документації із 

землеустрою

50,0 0,0 10,0 40,0 Визначення 

якісних 

характеристик, 

економічної 

цінності та 

вартості земель

Рядок «Всього» викласти в такій 

редакції:
4188,287 2550,0 1180,687 212,6 245,0

В пунктах 2, 3 стовпчики 6, 9 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

Додаток 3

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.14. "Розвиток земельних відносин" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 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.



13

2

25,2 тис.га 

/41 

населений 

пункт

Очікуваний 

результат

значення 

показника

рішення міської ради

№ ________



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

в пунктах 15, 45  заходів 

стовпчики 6, 9 викласти в 

новій редакції

15 Компенсаційні виплати за 

пільгове перевезення окремих 

категорій громадян 

залізничним транспортом

Протягом 

року

УСЗН 1087,10 1087,10 Кількість пільговиків 7600 осіб

45 Технічне переоснащення 

системи газопостачання не 

житлового приміщення 

управління за адресою: вул. 

Лесі Українки, 20а м. Лиман

Протягом 

року
УСЗН 29,2 29,2

Покращення матеріально- 

технічного стану управління
1 будинок

В п. 33 заходів стовпчик 6 

,8,9,13 викласти в новій 

редакції

33 Впровадження механізму 

часткового відшкодування 

вартості путівки до дитячих 

закладів оздоровлення 

Донецької області для дітей, 

що виховуються в сім“ях з 

дітьми та впровадження 

механізму повного 

відшкодування вартості 

путівки до дитячих закладів 

оздоровлення Донецької 

області для дітей, які 

потребують особливої уваги та 

підтримки

Протягом 

року

УСЗН 856,4 437,3 419,1 Кількість дітей 64 особи

«Всього по розділам» 

викласти в новій редакції
180492,81 172114,63 2829,10 5539,78

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 2.16. «Соціальний захист населення»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Інше завдання: модернізація інфраструктури та 

благоустрій громади

3. Створення наметових таборів для відпочинку молоді Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

500,0 250,0 250,0 Відкритий наметовий 

табір для відпочинку 

молоді

1

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 712,0 250,0 462,0

Стовпчики 3 та 12 пункту 3 викласти в такій 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 2.17 «Підтримка сім'ї, дітей та молоді» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 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.



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 46 Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту 

"Реконструкція з використанням  заходів термомодернізації  ЗОШ № 2 у 

м. Лиман (Коригування)

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

49,720 49,720 Кількість ПКД 1

15 Коригування проектно -кошторисної документації по проекту:  

Капітальний  ремонт з використанням  заходів термомодернізації  будівлі 

загальноосвітньої школи № 3 у м. Красний Лиман (коригування)

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

150,280 150,280 Кількість ПКД 1

28 Реконструкція/технічне переоснащення  системи  газопостачання  

Лиманського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад" № 1 Лиманської міської 

ради, за адресою: вул. Шевченка, 12-А, с. Ставки, Донецька область

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

260,584 260,584 Кількість GSM модулів 1

29 Реконструкція/технічне переоснащення  системи  газопостачання  

Рубцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської 

ради Донецької області, за адресою: вул. Паркова, 7, с. Рубці, Донецька 

область

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

255,914 255,914 Кількість GSM модулів 1

30 Реконструкція/технічне переоснащення  системи  газопостачання  

Дошкільного навчального закладу с. Рубці Лиманської міської ради 

Донецької області, за адресою: вул. Центральна, 12а, с.Рубці, Донецька 

область

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

232,501 232,501 Кількість GSM модулів 1

31 Реконструкція/технічне переоснащення  системи  газопостачання  

Дошкільного навчального закладу № 8 Лиманської міської ради 

Донецької області, за адресою: вул. Петропавлівська, 80,  Донецька 

область, м.Лиман

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

255,103 255,103 Кількість GSM модулів 1

32 Реконструкція/технічне переоснащення  системи  газопостачання  

Дошкільного навчального закладу № 6 Лиманської міської ради 

Донецької області, за адресою: вул. Слобожанська, 85,   м.Лиман

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

217,758 217,758 Кількість GSM модулів 1

33 Реконструкція/технічне переоснащення  системи  газопостачання  

Зарічненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської 

ради Донецької області, за адресою: плщ. Ю.Гагаріна, 3, смт. Зарічне, 

Донецька область

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

241,938 241,938 Кількість GSM модулів 1

34 Реконструкція/технічне переоснащення  системи  газопостачання  

Дробишевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської 

міської ради Донецької області, за адресою: вул. Пушкіна, 28-А, смт. 

Дробишеве, Донецька область

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

268,848 268,848 Кількість GSM модулів 1

35 Реконструкція/технічне переоснащення  системи  газопостачання  

Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Лиманської 

міської ради Донецької області, за адресою: вул. Петропавлівська, 72, м. 

Лиман, Донецька область

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

240,748 240,748 Кількість GSM модулів 1

36 Реконструкція/технічне переоснащення  системи  газопостачання  

Коровоярського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"  Лиманської міської 

ради Донецької області, за адресою: вул. Спортивна, 22, с. Коровій Яр, 

Донецька область

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

234,328 234,328 Кількість GSM модулів 1

37 Реконструкція/технічне переоснащення  системи  газопостачання  

Лозівського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І 

ступеня-дошкільний навчальний заклад"  Лиманської міської ради 

Донецької області, за адресою: вул. Шкільна, 1, с. Лозова, Донецька 

область

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

248,797 248,797 Кількість GSM модулів 1

Рядок «Ітого» викласти в такій редакції: 72853,296 4768,634 2854,903 63242,059 1987,7

Доповнити пунктом 46 такого змісту:

Стовпчики 6 та 9 пунктів заходів 15, 28-37 викласти в такій редакції:

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру

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 2.19 «Освіта» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 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.



Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц



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. Проплата за навчання студентів в вищих медичних закладах Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

40,3 40,3 Проплата за навчання 1 

студента та 2 інтернів

3

Інше завдання: забезпечення хворих на цукровий 

та нецукровий діабет

3. Забезпечення препаратами інсуліну Протягом 

року

Виконавчий 

комітет міськї 

ради

1670,1 1347,5 322,6 Кількість хворих, що 

знаходиться на Д-обліку, 

забезпечено інсуліном

243

Розвивати інфраструктуру системи охорони 

здоров’я 

14. Придбання медичного обладнання (професійний дефібрилятор 

експертного рівня, пульсоксиметр, інфузійний насос, кисневий 

концентратор, хірургічний аспіратор, гістероскоп)

Протягом 

року

КНП “Лиманська 

ЦРЛ”

1208,7 1208,7 Професійний 

дефібрилятор 

експертного рівня, 

пульсоксиметр, 

інфузійний насос, 

кисневий концентратор, 

хірургічний аспіратор, 

гістероскоп

2; 6; 8; 3; 2; 1

Розвивати інфраструктуру системи охорони 

здоров’я 

18. Придбання меблів офісних Протягом 

року

КНП “Лиманська 

ЦРЛ”

9,8 9,8 Шафа ШО-80, шафа 

офісна П-60, стіл 

комп’ютерний СК-130

1; 1; 2

19. Поточний ремонт приміщень під стоматологічне відділення за 

адресою вулиця К. Гасієва, 36 а

Протягом 

року

КНП “Лиманська  

ЦРЛ”
269,98 269,98 Виконання робіт: 

улаштування цементної 

стяжки (м2); 

улаштування плінтусів 

(м); прокладання 

ізольованих кабелів (м); 

прокладання кабелю (м); 

прокладання 

трубопроводів  

водопостачання (м); 

прокладання 

трубопроводів  

каналізації (м)

115;  130;  166; 144; 

174; 29,2

Стовпчики 6 та 9 пункту заходів 3 викласти в такій редакції:

Стовпчики 6 та 9 пункту заходів 3 викласти в такій редакції:

Стовпчики 3, 12 та 13 пункту заходів 14 викласти в такій редакції:

Доповнити пунктами 18-19 такого змісту:

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 7

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.20 «Охорона здоров'я» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 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.



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

6. Придбання  комплектів музичної апаратури  для   

клубів с. Коровій Яр та смт. Новоселівка

Протягом 

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

94,8 94,8 Кількість 

комплектів 

музичної 

апаратури, 

одиниць

2

7. Придбання сценічних костюмів для зразкової 

хореографічної студії «Каприз» Центру культури 

і дозвілля міста Лиман

Протягом 

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

311,0 311,0 Кількість 

сценічних 

костюмів, 

одиниць

78

Інше завдання: укріплення основних 

фондів та покращення якості надання 

послуг

11. Придбання кондиціонера Протягом 

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

9,2 9,2 Кількість 

придбаної техніки

1

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 3269,5 3249,5 20,0

Стовпчики 6 та 9 пункту заходів 6, 7 викласти в новій редакції:

Інше завдання: укріплення основних 

фондів та покращення якості надання 

послуг

Доповнити пунктом 11 такого змісту:

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 8

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.22 «Культура і туризм» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 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.



Додаток 9

обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

В пункті 10 стовпчики 6, 7, 9, 13 викласти в новій редакції

10. Придбання у комунальну власність квартир для надання в 

тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

1160,0 812,0 348,0 Кількість, 

квартир

3 (2 - 

двокімнатна, 1 - 

трикімнатна)

доповнити пунктом 11 наступного змісту:

11 Грошова компенсація за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщу них осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю 

внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини 

другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 

19 - 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 

Протягом 

року
УСЗН 3110,5 3110,50

Кількість 

отримувачів 

компенсації

3 особи

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 55515,80 54498,80 69,00 948,00

Створення 

системи 

психологічної, 

соціальної та 

фізичної 

реабілітації для 

населення, яке 

постраждало 

внаслідок 

проведення 

конфлікту. 

Підтримувати 

воїнів АТО та їх 

сім'ї

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                           Т.Ю. Каракуц

найменування 

показника

значення 

показника

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до розділу 2.23. «Заходи, пов'язані з наслідками проведення ООС та АТО  на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області 

на період до 2020 

року або стратегії 

розвитку міста 

(району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат



Додаток  10

обласн

ого

бюдже

ту

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

2. Реалізація Програми “Створення 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки - 2020”

Протягом 

року

Донецький 

обласний 

військовий 

комісаріат

6,0 6,0 Матеріально-

технічне 

забезпечення 

заходів 

Програми

Придбання 

оргтехніки

Рядок «Всього» викласти в новій редакції: 756,0 756,0

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Доповнити пунктом 2 такого змісту:

найменування 

показника

значення 

показника

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

до рішення міської ради

___________від___________

Зміни до розділу 2.28. «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 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. Очікуваний 

результат



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Задоволення потреб громадян у доступних, якісних 

і безпечних перевезеннях

1. Відшкодування різниці між встановленими та 

економічно обґрунтованими тарифами на послуги з 

перевезення пасажирів і багажу автомобільним 

транспортом на міському маршруті КП "Лиманська 

СЕЗ" (КЕКВ 2610)

Протягом  

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

522,1 522,1 Відшкодування різниці 

між встановленими та 

економічно 

обґрунтованими 

тарифами на послуги з 

перевезення пасажирів і 

багажу автомобільним 

транспортом на міському 

маршруті КП "Лиманська 

СЕЗ"

Рядок «Всього» викласти в такій редакції: 522,1 522,1

Стовпчики 6 та 9 пункту заходів 1 викласти в такій 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 11

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.29 «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 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.



Додаток 12

обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

житлово-комунального 

господарства та 

безперебійного енерго-

, газо- та 

водопостачання 

об’єктів соціальної 

сфери, освіти, охорони 

здоров'я

2. Фінансова підтримка «Лиманська 

СЄЗ» (компенсація збитків за 

міські перевезення за період 

карантину)

Протяго

м року

КП 

"Лиманськ

а СЄЗ"

998,719 998,719 кількість 

водіїв, 

робочих 

днів

3/150 діб

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
1055,315 1055,315

В пункті 2 стовпчики 6, 9 та 13 викласти в такій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                   Т.Ю. Каракуц

найменуванн

я показника

значення 

показника

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до розділу 2.30 "Інші заходи у сфері автотранспорту" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області 

на період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат



Держ

авни

й 

фонд 

регіо

наль

ного 

розв

итку

інші 

кошти 

державн

ого 

бюджету, 

включаю

чи 

цільові 

субвенції 

з 

державн

ого 

Надзвича

йна 

кредитна 

програма 

для 

відновлен

ня 

України 

Європейс

ького 

інвестиці

йного 

обласн

ий 

бюдже

т

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

2.2. “Капітальний 

ремонт з 

використанням 

заходів 

термодернізації 

будівлі ЗОШ І-

ІІІ ступенів  № 

3 у м. Красний 

Лиман”. 

Коригування.

2020 Управління 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Лиманської 

міської ради

13257,419 13315,312 13257,419 57,893 Реалізація зазначених проектів забезпечить 

доступність освітніх якісних послуг для учнів 

в місті, створення належних умов для 

навчання учнів та роботи працівників, 

скорочення споживання енергоносіїв. 

Проекти також матимуть позитивний вплив 

на рівень освіти в регіоні, адаптацію дітей 

внутрішньо переміщених осіб, збільшить 

кількість учнів, які вступлять до ВУЗів країни 

та отримають подальшу освіту та 

працевлаштування. Проведення ремонтних 

робіт забезпечить економію коштів на 

проведення щорічного ремонту будівель шкіл, 

навчальних класів, зниження експлуатаційних 

витрат на утримання будівель шкіл, 

подовження терміну експлуатації будівель до 

15 років

1.3.2 Проводити 

енергоаудит та 

заходи зі 

зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

будівлях та 

об'єктах 

соціальної 

інфраструктури

Викласти в новій редакції стовпчики  6,11.

Секретар міської ради                                                                                                                                                   Т.Ю. Каракуц

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)

При

мітк

а
Всього у тому числі:

кошти державного 

бюджету

кошти місцевих 

бюджетів

Інші 

джерел

а 

фінанс

ування 

*

Додаток 13

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до пункту 2.2. розділу 2 "Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для 

відновлення України» (Пул 2а)" додатку 4 "Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2020 році"  Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

№ з/п Назва проекту Термін 

реаліза

ції 

проект

у

Виконавець Кошторисна 

вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2020 рік, тис.грн.  


