
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     __21.08.2019__                                                                             № ___357________ 

 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 соціального захисту населення міської ради від 

23.07.2019 року № 4488-02-06, від 30.07.2019 року №4641-02-06, від 14.08.2019 року 

№4997-02-06; відділу земельних відносин виконавчого комітету міської ради від 

25.07.2019 року № 4564-02-06; відділу житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради від 30.07.2019 року № 4674-02-06, від 15.08.2019 року №5022-02-

06, від 20.08.2019 року №5071-02-06; КП “Лиманський центр безпеки громадян” від 

29.07.2019 року №4609-02-01; відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради від 24.07.2019 року № 09-51/64; відділу культури і туризму міської 

ради від 31.07.2019 року № 01/05-310, управління освіти, молоді та спорту міської ради 

від 31.07.2019 року № 05/01-12/931  та №05/01-12/935, від 15.08.2019 року № 05/01-

12/981 та № 05/01-12/982, від 20.08.2019 року №05/01-12/993, 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, від 16.05.2019 року № 7/64-3397, від 21.06.2019 року          

№ 7/65-3532, від 18.07.2019 року № 7/66-3693): 
1.1. розділ 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
в підрозділі “Дорожнє господарство”:  
в пункті 5 цифри “5456,861” замінити на “5166,338” 
в підрозділі “Благоустрій” “Зовнішнє освітлення: 
в пункті 4 цифри “48,185” замінити на “145,707” та значення показника замінити з 



“1” на “3” 
в підрозділі “Майданчики”:  
в пункті 2 цифри “249,215” замінити на “363,654” та значення показника замінити 

з “57” на “65” 
в підрозділі “Інше”: 
в пункті 2 змінити назву заходу з “Поточний ремонт лавочок на території 

Лиманської ОТГ” на “Придбання та поточний ремонт лавочок на території Лиманської 

ОТГ”, цифри “22,32” замінити на “151,920” та значення показника замінити з “23” на 

“47”  
в пункті 16 цифри “19,950” замінити “34,440” та значення показника замінити з 

“31” на “37” 
в пункті 17 цифри “3135,517” замінити на “3172,520” та значення показника: 

“кількість об’єктів” замінити з “4” на “6” 
в підрозділі “Капітальний ремонт”: 
в пункті 3 цифри “183,379” замінити на “177,307” 
в пункті 4 цифри “351,673” замінити на “805,354” 
в пункті 10 змінити назву заходу з “Розробка проектно-кошторисної документації 

на “Капітальний ремонт м’якої покрівлі та оголовків ДВК житлового будинку №37А по 

вул. К. Гасієва, м. Лиман” на “Розробка проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт покрівель”, цифри “80,616” замінити на “317,235” та значення 

показника замінити з “1” на “5” 
доповнити пунктом 11 такого змісту: “Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в 

житловому будинку №12 по вул. Студентська” 
в підрозділі “Поточний ремонт”: 
доповнити пунктом 5 такого змісту: “Поточний ремонт опалювальної та 

водопровідної мереж ДБСТ за адресою: м. Лиман, вул. Київська, 20А” 
доповнити пунктом 6 такого змісту: “Поточний ремонт сходинок Лиманського 

міського центру зайнятості, за адресою: м. Лиман, вул. Івана Лейко, 2” 
в підрозділі “Водопровідно-каналізаційне господарство”: 
в пункті 2 цифри “821,092” замінити на “581,251”  
згідно додатку 1 (додається). 
1.2. розділ 3.9. “Впровадження заходів територіального планування”: 
пункти заходів 1, 2 та 3 визнати такими, що втратили чинність; 
доповнити пунктом 1 такого змісту: “Розроблення звіту про Стратегічну 

екологічну оцінку у складі містобудівної документації (Схеми планування території 

району (в межах Лиманської об'єднаної територіальної громади))” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 3.10 “Розвиток земельних відносин”: 
в пункті 1 цифри “275,6” замінити на “85,6” 
доповнити пунктом 11 такого змісту: “Звіт по складанню електронного документу 

XML файлу щодо встановлення та відновлення меж населених пунктів на території 

Лиманської міської ради” 
згідно додатку 3 (додається). 
1.4. розділ 3.12. “Соціальний захист населення”: 
в пункті 10 цифри “6264,3” замінити на “6251,6” 
в пункті 52 доповнити назву заходу словами: “та впровадження механізму повного 

відшкодування вартості путівки до дитячих закладів оздоровлення Донецької області для 

дітей, які потребують особливої уваги та підтримки” та цифри “732,8” і “520” замінити 



на “1112,4” і “899,6” відповідно 
згідно додатку 4 (додається). 
1.5. розділ 3.13. “Освіта”: 
доповнити пунктом 51 такого змісту: “Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 

другого поверху будівлі Коровоярського навчально-виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад””; 
доповнити пунктом 52 такого змісту: “Капітальний ремонт газового обладнання 

котельні Дробишевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради 

Донецької області”; 
доповнити пунктом 53 такого змісту: “Капітальний ремонт резервного газового 

котла котельні Дробишевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської 

ради Донецької області”; 
доповнити пунктом 54 такого змісту: “Капітальний ремонт димової труби котельні 

дошкільного навчального закладу с-ща Дробишеве Лиманської міської ради Донецької 

області” 
доповнити пунктом 55 такого змісту: “Проектні та вишукувальні роботи по 

реконструкції спортивного майданчика на території Зарічненської загальноосвітньої 

школи 1-111 ступенів” 
доповнити пунктом 56 такого змісту: “Реконструкція зовнішніх каналізаційних 

мереж Торського навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа 1-11 ступенів 

— дошкільний навчальний заклад” Лиманської міської ради Донецької області за 

адресою: Донецька область, Лиманський район, с. Торське, вул. Роднікова, 17а” 
в пункті 13 цифри “991,4” замінити на “897,7” 
згідно додатку 5 (додається). 
1.6. розділ 3.18. “Культура і туризм”: 
в пункті 6 цифри “2663,7” змінити на “2299,8”; 
доповнити пунктом 7 такого змісту: “Придбання ноутбука для краєзнавчого 

музею”; 
доповнити пунктом 8 такого змісту: “Проектні роботи по об'єкту “Технічне 

переоснащення системи газопостачання нежитлового приміщення за адресою: вул. 

Свободи, 46, м. Лиман”, будівля Дитячої бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка” 
згідно додатку 6 (додається). 
1.7. розділ 3.19 “Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території 

області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб”: 
в пункті 1 цифри “430,6” замінити на “450,6” та значення показника “280” 

замінити на “282” 
згідно додатку 7 (додається). 
1.8. розділ 3.21. “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій” 
доповнити підрозділом “Організація гасіння пожеж та проведення пожежно-

рятувальних  робіт на території Лиманської ОТГ”, пункт 1 “Придбання матеріально-

технічних засобів (колесо)”  
згідно додатку 8 (додається). 
1.9. в розділі 4.2. “Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у спільному з 

Європейським інвестиційним банком проекті “Надзвичайна кредитна програма для 

відновлення України” (Пул 2а)”: 
в пункті 2 цифру “263,893” виключити; цифри “13521,312” та “13257,419” 

замінити на цифру “9281,393”; 
в пункті 3 цифри “23897,472”, “23582,567” та “314,905” замінити на цифри 



“16527,357”, “16508,997” та “18,360”  відповідно; 
в пункті 4 цифри “12519,703”, “202,368” замінити на цифри “12427,335”, “110,00” 

відповідно 
згідно додатку 9 (додається). 
1.10. в розділі 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 2 цифри “2685,00”, “185,00” замінити на цифри “2550,00”, “50,00” 

відповідно; 
в пункті 4 цифри “1165,00”, “215,00” замінити на цифри “1160,00”, “210,00” 

відповідно 
в пункті 6 цифри “973,66”, “973,66” замінити на цифри “5228,791”, “1715,821” 

відповідно та доповнити цифрою “742,161” 
згідно додатку 10 (додається). 
1.11. в розділі 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”: 
в пункті 1 цифри “3364,34”, “3240,005” замінити на цифри “4106,501”, “2497,844” 

відповідно  
в пункті 2 цифри “3907,394”, “1992,9”, “1914,494” замінити на цифри “2553,399”, 

“1250,739”, “1302,660”  відповідно та результативність реалізації проекту “3760” 

замінити на “1826” 
згідно додатку 11 (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

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Дорожнє господарство

В пункті 5 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

5

Капітальний  ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по 

провул.Героїв десантників  м.Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
5166,338 5166,338 Кількість, м² 3389

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
14289,412 0,000 0,000 14289,412 0,000 0,000

Благоустрій

Зовнішнє освітлення

В пункті 4 стовпчики 6,9,13 викласти 

в новій редакції

4

Розробка проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт 

мереж зовнішнього освітлення 

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
145,707 145,707 Кількість, шт 3

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
4984,403 0,000 0,000 4984,403 0,000 0,000

Майданчики

В пункті 2 стовпчики 6,9,13 викласти 

в новій редакції

2

Придбання, доставка та встановлення 

елементів дитячих майданчиків  для 

встановлення на території Лиманської 

ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
363,654 363,654 Кількість, одиниць 65

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
403,654 0,000 0,000 403,654 0,000 0,000

Інше

В пунктах 2,16,17 стовпчики 3,6,9,13 

викласти в новій редакції

2
Придбання та поточний ремонт лавочок 

на території Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
151,920 151,920 Кількість, одиниць 47

16
Оплата технічної інвентаризації  

об’єктів благоустрою

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
34,440 34,440

Кількість 

техдокументації, шт
37

17
Відшкодування витрат на утримання 

об'єктів благоустрою

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
3172,520 3172,520

Кількість, м³, літрів 

ПММ, об'єктів 

благоустрою

12844; 

2007; 6

найменування  

показника

значення 

показника

Забезпечення  

ефективного 

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



Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
5313,438 0,000 0,000 5313,438 0,000 0,000

Житлове господарство

Капітальний ремонт

В пунктах 3,4,10 стовпчики 3,6,9,13 

викласти в новій редакції

3

Капітальний  ремонт шиферної покрівлі 

та оголовків ДВК житлового будинку 

№6 провул. Восточний м.Лиман, в тому 

числі коригування ПКД

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
177,307 177,307 Кількість, м² 190

4

Капітальний  ремонт м'якої покрівлі та 

оголовків ДВК житлового будинку №16 

вул.Студентська м.Лиман, в тому числі 

коригування ПКД

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
805,354 805,354 Кількість, м² 610

10

Розробка проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт 

покрівель

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
317,235 317,235 Кількість, ПКД 5

Додати пункт 11

11

Капітальний  ремонт пасажирських 

ліфтів в житловому будинку №12 по 

вул.Студентська

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
239,841 239,841 Кількість, одиниць 3

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
5684,270 0,000 0,000 5684,270 0,000 0,000

Поточний ремонт

Додати пункти 5,6

5

Поточний ремонт опалювальної та 

водопровідної мереж ДБСТ за адресою: 

м.Лиман, вул.Київська, 20А

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
13,425 13,425

Кількість, одиниць 

ДБСТ
1

6

Поточний ремонт сходинок 

Лиманського міського центру 

зайнятості, за адресою: м.Лиман, 

вул.Івана Лейко, 2

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
24,018 24,018 Кількість, одиниць 1

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
774,443 0,000 0,000 774,443 0,000 0,000

Водопровідно-каналізаційне 

господарство

В пункті 2 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

2

Утримання мереж водопостачання та 

каналізації сіл та селищ Лиманського 

району

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
581,251 581,251 Кількість, км 40,5

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
1104,575 0,000 0,000 1104,575 0,000 0,000

Рядок "Всього по програмі" викласти 

в новій редакції
214493,845 34 703,796 179 790,049

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

ефективного 

функціонування 

житлово-

комунального 

господарства та 

безперебійного 

енерго-, газо- та 

водопостачання 

об’єктів 

соціальної сфери, 

освіти, охорони 

здоров“я



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 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

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. Розроблення звіту про Стратегічну екологічну оцінку у складі 

містобудівної документації (Схеми планування території 

району (в межах Лиманської об'єднаної територіальної 

громади))

Протягом 

року

Відділ 

містобудування та 

архітектури 

виконавчого 

комітету 

Лиманської 

міської ради

199,0 199,0 Звіт 1

Всього 199,0 199,0

Пункти заходів 1, 2 та 3 вважати такими, що втратили чинність:

Доповнити пунктом 1 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 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.



Додаток 3

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

1 85.600 85.600 24,195 тис. га

11 190.000 190.000 16

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

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

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

В п. 1 стовпчики 6, 9 

викласти в новій редакції

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

Оновлення планово-
картографічних матеріалів

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

Створення інформаціонної 
бази для ведення державного 
земельного кадастру, 
регулювання земельних 
відносин, оподаткування

Доповнити п. 11 наступного 
змісту:

Звіт по складанню 
електронного документу XML 
файлу щодо встановлення та 
відновлення меж населених 
пунктів на території 
Лиманської міської ради

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

Приведення існуючих меж 
населених пунктів у 
відповідність до фактичного 
стану. Кількість звітів, од.



Додаток 4

до рішення міської ради

____________№_________

Завдання Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

значення показника

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

10

УСЗН

6251.6 6251.6 Кількість осіб 2500

52

УСЗН 1112.40 899.60 212.80 155

187515.23 180827.00 1415.30 5272.93

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

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

№
з/п

Термін
виконан-

ня

Очікуваний
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших
джерел

найменування 
показника

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і

районів

В п. 10 заходів стовпчики 
6, 7  викласти в новій 
редакції

Сприяння пошуку та 
залученню фінансових та 
інших ресурсів з різних 
джерел, необхідних для 

надання соціальних послуг 
на рівні громади

Видатки бюджету на 
надання пільг населенню на 
оплату ЖКП і придбання 
твердого палива та 
скрапленого газу

Протягом 
року

В п. 52 заходів стовпчики 
3, 6, 8 викласти в новій 
редакції

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

Оздоровлення дітей, 
осіб

Рядок «Всього»  викласти 
в новій редакції



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Дверні блоки, од. 2

Плитки керамічні для 

підлоги, кв. м.

51

Шпаклювання стін, кв. м 252

Заміна: регулятора, од. 1

ПЗК,од. 1

ПСК, од. 1

регулятор тиску, од. 1

сетчатий фільтр, од. 1

газова сітка, м 4

Монтаж повітряної та 

газової заслонки, од.

2

термодатчиків, од. 3

блок автоматики, од. 1

блок пальників, од. 1

Довжина нарощеної 

труби, м

12

Демонтаж та 

встановлення основи, кв. 

м

9

55. Проектні та вишукувальні роботи по реконструкції 

спортивного майданчика на території Зарічненської 

загальноосвітньої школи 1-111 ступенів

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

66,3 66,3 Кількість ПКД 1

56. Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж Торського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа 1-

111 ступенів — дошкільний навчальний заклад» Лиманської 

міської ради Донецької області за адресою: Донецька 

область, Лиманський район, с. Торське, вул. Роднікова, 17а

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

93,7 93,7 Кількість закладів, які 

будуть реконструйовано

1

в пункті 13 стовпчики 6, 9 викласти в новій редакції

Реконструкція покрівлі спортивного залу з відновленням 

частини приміщень Торського навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад" Лиманської міської ради Донецької 

області за адресою: вул.Роднікова, 17а, с. Торське, 

Лиманський район, Донецька область

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

897,7 897,7 Кількість закладів, які 

будуть реконструйовано

1

Всього 34298,284 2589,022 31709,262

Ітого 49327,984 2589,022 44922,562 1816,4

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції :

Рядок  "Ітого" по розділу 3.13 викласти в новій  редакції :

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

54. Капітальний ремонт димової труби котельні дошкільного 

навчального закладу с-ща Дробишеве Лиманської міської 

ради Донецької області

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

299,0 299,0

53. Капітальний ремонт резервного газового котла котельні 

Дробишевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Лиманської міської ради Донецької області

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

186,9 186,9

52. Капітальний ремонт газового обладнання котельні 

Дробишевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Лиманської міської ради Донецької області

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

280,3 280,3

Доповнити  пунктами 51-56 наступного змісту:

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 51. Капітальний ремонт внутрішніх приміщень другого поверху 

будівлі Коровоярського  навчально-виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад”

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

298,7 298,7

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 3.13 «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.



1

Додаток 6

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

найменування показника

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

Стовпчики 6 та 9 пункту заходів 6 виклатси в новій редакції:

6. 2299.8 2299.8 609.65

Доповнити пунктами 7 та 8 наступного змісту:

7. 19.9 19.9 1

8. 9.6 9.6 1

Рядок "Всього" викласти в новій редакції:

Всього 3858.9 3838.9 20.0

Секретар міської ради                                                                                      Т.Ю. Каракуц

Зміни до заходів розділу 3.18. "Культура і туризм" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та  основні 
напрямки  розвитку на 2020 і 2021 роки"

назва завдання 
Стратегії розвитку 
Донецької області 
на період до 2020 
року або стратегії 

розвитку міста 
(району, ОТГ)

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

значення 
показника

облас-
ного

бюджет
у

районних 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

Укріплення 
основних 
фондів та 
покращення 
якості надання 
послуг

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 
Лиманської 
міської ради

Площа покрівлі 
будинку культури, яка 
реконструюється, м3

Укріплення 
основних 
фондів та 
покращення 
якості надання 
послуг

Придбання ноутбука для краєзнавчого 
музею

Протягом 
року

Відділ 
культури і 
туризму 
Лиманської 
міської ради

Кількість придбаної 
техніки

Проектні роботи по об'єкту "Технічне 

переоснащення системи газопостачання 
нежитлового приміщення за адресою: вул. 
Свободи, 46, м. Лиман", будівля Дитячої 
бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка   

Протягом 
року

Відділ 
культури і 
туризму 
Лиманської 
міської ради

Кількість проектних 
робіт



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

В п. 1 заходів  стовпчики 6,9,13 викласти в новій 

редакції

«Всього» викласти в новій  редакції 798,40 138,30 80,00 580,10

282

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

450,6 Кількість осіб

Створення системи психологічної, соціальної та 

фізичної реабілітації для населення, яке постраждало 

внаслідок проведення конфлікту. Підтримувати воїнів 

АТО та їх сім'ї

1 Одноразова виплата постраждалим учасникам АТО 

та ООС і членам сімей загиблих учасників АТО та 

ООС

Протягом 

року
УСЗН 450,6

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 3.19 «Заходи, пов'язані  з наслідками  проведення  АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» Програми економічного  і соціального  розвитку Лиманської  об'єднаної  територіальної громади на 2019 

рік та основні  напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ 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  8

до рішення міської ради

__________ № ________

Завдання Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

найменування показника

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

Доповнити підрозділом:

1 9.000 9.000 1

1245.400 339.000 906.400

                                                       Секретар міської ради                                                                                     Т.Ю. Каракуц

Зміни до розділу 3.21. «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» Програми  економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 
2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

значення 
показника

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

Організація гасіння пожеж та 
проведення пожежно-
рятувальних робіт на 
території Лиманської ОТГ

Сприяти   забезпеченню   пожежно-   
та   аварійно-рятувальних  підрозділів  

необхідною спецтехнікоюта 
обладнанням, своєчасному їх 

переоснащенню, забезпеченню  
нормативної  кількості пожежно-

рятувальнихпідрозділів у населених 
пунктах області

  Придбання матеріально-
технічних засобів ( колесо)

Протягом 
року

КЗ «Лиманський 
центр безпеки 
громадян»

Придбання 
матеріально-технічних 
засобів, од.

Рядок «Всього» викласти в 
новій редакції



Додаток 9

до рішення міської ради

_____________№___________

4. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році  

№ з/п Назва проекту

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету

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

В пунктах 2, 3 стовчики 6, 9 та 11  викласти в новій редакції:

2 2019

13257.419 9281.393 9281.393 0.0

Термі
н 

реаліз
ації 

проек
ту

Виконав
ець

Кошторисн
а 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)

Примітк
а

кошти місцевих 
бюджетів

Інші 
дже
рела 
фіна
нсув
ання 

*

Держа
вний 
фонд 
регіон
альног

о 
розвит

ку

інші 
кошти 

державно
го 

бюджету, 
включаю

чи 
цільові 

субвенції 
з 

державно
го 

бюджету 
на 

розвиток 
територій

*

Надзвичайн
а кредитна 
програма 

для 
відновленн
я України 

Європейськ
ого 

інвестиційн
ого банку 

обла
сний 
бюд
жет

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

          Зміни  до заходів розділу  4.2.  Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для 
відновлення України» (Пул 2а)

“Капітальний 
ремонт з 

використанням 
заходів 

термодернізаці
ї будівлі ЗОШ 

№ 3 у м. 
Красний 
Лиман”. 

Коригування.

Управлі
ння 

освіти, 
молоді 

та 
спорту 
Лиманс

ької 
міської 

ради

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 
адміністратив
них будівлях 
та об'єктах 
соціальної 

інфраструктур
и



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

3 2019

23582.567 16527.357 16508.997 18.360

В пункті 4  стовпчики 6, 11 викласти в новій редакції

4 2019 12317.335 12427.335 12317.335 110.000

88006.033 77477.264 76956.437 520.827

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

“Капітальний 
ремонт з 

використанням 
заходів 

термодернізаці
ї будівлі ЗОШ 

№ 4 у м. 
Красний 
Лиман”. 

Коригування.

Управлі
ння 

освіти, 
молоді 

та 
спорту 
Лиманс

ької 
міської 

ради

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 
адміністратив
них будівлях 
та об'єктах 
соціальної 

інфраструктур
и

Нежитлова 
будівля — 

гуртожиток по 
вул.Крупської, 
4, м. Красний 

Лиман- 
реконструкція” 
(коригування)

КП 
Лиманс

ька 
служба 
єдиного 
замовн
ика ”

За результатами реалізації проекту будуть 
суттєво покращені санітарно-гігієнічні умови 

проживання, відремонтовані житлові кімнати та 
місця загального користування (кухні, санвузли, 

тощо). 
Завдяки вирішенню житлової проблеми, 

будуть створені належні умови для повноцінного 
включення ВПО в життя місцевої громади. 

Забезпечення житлом також дозволить зберегти 
фахівців для соціальної сфери міста та району. 

Проект матиме позитивний вплив на 
економіку регіону через створення додаткового 

попиту на послуги та роботи у сфері будівництва 
та постачання матеріалів, та нові робочі місця - 

працівників гуртожитку, зниження 
експлуатаційних витрат на утримання будівлі - 

гуртожитку на 45 %.

3.4.1 надавати 
соціальне 
житло та 
соціальні 

гуртожитки 
для ВПО, 

дітей-сиріт і 
дітей, 

позбавлених 
батьківського 

піклування

Рядок «Всього» 
викласти в новій 

редакції



Додаток 10

до рішення міської ради

_____________№________

№ з/п Назва проекту

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету

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

2 2550.000 2500.000 50.000

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 

Термі
н 

реаліз
ації 

проек
ту

Виконаве
ць

Коштори
сна 

вартість 
проекту,
тис.грн.

Результа
тивність 
реалізації 
проекту

(характер
истика,  

потужніс
ть 

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)

Примі
тка

кошти місцевих 
бюджетів

Інші 
джерела 
фінансу
вання *

Держав
ний 

фонд 
регіона
льного 
розвитк

у

інші кошти 
державного 
бюджету, 

включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
територій*

чайна 
кредит

на 
програ
ма для 
відновл

ення 
Україн

и 
Європе
йськог

о 
інвести
ційног

обласни
й 

бюджет

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

В пунктах 2,4 стовпчик 
6,11 викласти в новій 

редакції

Придбання спеціалізованої 
техніки (бульдозер Б-10 М 

або еквівалент) для КП 
«Лиманський Зеленбуд», 

84404, Донецька обл., 
м.Лиман, вул. Костянтина 

Гасієва, буд. 8 А для 
утримання полігону 

твердих побутових відходів 
та доріг комунальної 

власності

протя
гом 
року

КП 
"Лиманс

ький 
Зеленбуд

"

придбанн
я 

бульдозер
а, 

одиниць

1.1.2. 
Забезпечувати 

ефективне 
функціонування 

житлово-
комунального 

господарства та 
безперебійне 

енерго-, газо-та 
водопостачання 

об'єктів 
соціальної сфери, 
освіти, охорони 

здоров'я 



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

4 1160.000 950.000 210.000

6 2019 5228.791 1715.821 973.660 742.161

9000.261 7998.100 1002.161

Секретар міської ради Т.Ю. Карукуц

Придбання спеціалізованої 
техніки (екскаватора-

навантажувача або 
еквівалент) для КП 

«Лиманський Зеленбуд», 
84404, Донецька обл., 

м.Лиман, вул.Костянтина 
Гасієва, буд. 8 А

протя
гом 
року

КП 
"Лиманс

ький 
Зеленбуд

"

придбанн
я 

екскавато
ра, 

одиниць

Забезпечувати 
ефективне 

функціонування 
житлово-

комунального 
господарства та 

безперебійне 
енерго-, газо-та 
водопостачання 

об'єктів 
соціальної сфери, 
освіти, охорони 

В пункті 6 стовпчики 5, 
6,11 викласти в новій 

редакції

Капітальний ремонт дороги 
комунальної власності 
Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по 
вул.Мічуріна м. Лиман

КП 
"Лиманс

ький 
Зеленбуд

"

Капітальн
о 

відремонт
овано 

1985 кв.м.

я ефективного 
функціонування 

житлово-
комунального 

господарства та 
безперебійного 
енерго-, газо- та 
водопостачання 

об’єктів 
соціальної сфери, 
освіти, охорони 

Викласти "Всього" в 
новій редакції



____



Додаток 11

до рішення міської ради

_____________№___________

№ з/пНазва проекту Виконавець

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету

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

1 2019 6604.345 6604.345 4106.501 2497.844

2 2019 3907.394 2553.399 1250.739 1302.660

15068.997 13715.002 9286.300 4428.702

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Зміни 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

Кошторисн
а вартість 
проекту,
тис.грн.

Результативніст
ь 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)

Примітк
а

кошти місцевих 
бюджетів

Інші 
джер
ела 

фіна
нсува
ння *

Державн
ий фонд 
регіонал

ьного 
розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 

включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
територій*

а 
креди

тна 
прогр
ама 
для 

віднов
лення 
Украї

ни 
Європ
ейсько

го 
інвест
иційн

обласни
й 

бюджет

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

стовпчик 

8,11 

викласти в 

новій 
ремонт 
дороги 

комунальної 
власності 

Лиманської 
об'єднаної 

територіальн
ої громади 

по 
вул.Поштова 

м.Лиман 
(коригування

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Капітально 
відремонтовано 

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“ястовпчик 6, 

8, 11,13 

викласти в 

новій 
дороги 

комунальної 
власності 

Лиманської 
об'єднаної 

територіальн
ої громади 

по 
провул.Торг

овий м. 
Лиман 

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Капітально 
відремонтовано 

1826 кв.м.

1.1.2.Забезпечення 
ефективного 

функціонування 
житлово-

комунального 
господарства та 
безперебійного 
енерго-, газо- та 
водопостачання 

об’єктів соціальної 
сфери, освіти, 

охорони здоров“я«Всього» 
викласти в 

новій 


