
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
     ___  18.09.2019  _                                                                               № ____  394  ____  

 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

22.08.2019 року № 5186-02-06,  від  12.09.2019 року №5510-02-05,  від  16.09.2019 року

№5684-02-06; відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської

ради  від  28.08.2019  року  №  5275-02-06,  від  19.09.2019  року  №5666-02-06;  відділу

культури і туризму міської ради від 28.08.2019 року № 01/01-129.3, від 16.09.2019 року

№01/05-381; управління освіти,  молоді  та спорту міської ради від 28.08.2019 року №

05/01-12/1020,  від  16.09.2019  року  №05/01-12/1076;  КНП  “Лиманська  центральна

районна лікарня” від 13.09.2019 року № 193; відділу земельних відносин виконавчого

комітету міської ради від 09.09.23019 року №5439-02-06, від 16.09.2019 року №5617-02-

06,  ДПРЗ-21  ГУ ДСНС України  у  Донецькій  області  від  16.09.2019  року  №04/2824,

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, від 22.08.2019 року № 7/67-3803):

1.1. розділ 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”:

в підрозділі “Дорожнє господарство”

в пункті 2 цифри “7392,164” замінити на “7687,134”

в пункті 3 цифри “337,0” замінити на “246,925”

в підрозділі “Благоустрій” “Зовнішнє освітлення:



в пункті 1 цифри “1971,617” замінити на “2238,318”

в пункті 4 цифри “145,707” замінити на “147,207”

в підрозділі “Інше”:

в пункті 7  цифри “199,0” замінити на “149,001”

в пункті 17 цифри “3172,520” замінити на “3162,543”

в підрозділі “Поточний ремонт”:

в пункті 3 цифри “100,0” замінити на “98,727”

доповнити  пунктом  7  наступного  змісту:  “Поточний  ремонт  —  заміна  вікон  у

під’їзді житлового будинку №4 пр-т Гагаріна, м. Лиман”

в підрозділі “Водопровідно-каналізаційне господарство”:

в пункті 5 цифри “259,775” замінити на “259,548” 

доповнити  пунктом  8  такого  змісту  “Придбання  люків  для  колодязів  на

водопровідних та каналізаційних мережах міста Лиман”

згідно додатку 1 (додається).

1.2. розділ 3.10. “Розвиток земельних відносин”:

пункт 4 вилучити з заходів розділу

в пункті 11 змінити назву заходу з “Звіт по складанню електронного документу

XML  файлу  щодо  встановлення  та  відновлення  меж населених  пунктів  на  території

Лиманської міської ради” на “Послуги зі складання електронного документу XML файлу

щодо  встановлення  та  відновлення  меж  населених  пунктів  на  території  Лиманської

міської ради”

пункти №5,6,7,8,9,10,11 вважати пунктами №4,5,6,7,8,9,10 відповідно

згідно додатку 2 (додається).

1.3. розділ 3.12. “Соціальний захист населення”:

в пункті 10 цифри “6251,6” замінити на “6151,6”

в пункті 51 цифри “1498” замінити на “1824,3”

в пункті 52 цифри “1112,4” і “899,6” замінити на “1114,2” та “901,4” відповідно

згідно додатку 3 (додається).

1.4. розділ 3.13. “Освіта”:

в пункті 50 цифри “4728,41” замінити на “4666,41”

доповнити  пунктом  57  такого  змісту:  “Виконання  коригування  та  експертизи

кошторисної  частини  проектної  документації  по  об’єкту  “Реконструкція  харчоблоку

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5, розташованої за адресою вул. Театральна,

5а””

доповнити  пунктом  58  такого  змісту:  “Капітальний  ремонт  рулонної  покрівлі

першого,  другого  корпусів  загальноосвітньої  школи  1-111  ступенів  №4  м.  Лиман

Донецької  області  з  виготовлення  проектно-кошторисної  документації,  проходженням

експертизи, технічного та авторського нагляду”

доповнити  пунктом  59  такого  змісту:  “Капітальний  ремонт  рулонної  покрівлі

загальноосвітньої школи 1-111 ступенів №2 м. Лиман Донецької області з виготовлення

проектно-кошторисної  документації,  проходженням  експертизи,  технічного  та

авторського нагляду”

доповнити  пунктом  60  такого  змісту:  “Капітальний  ремонт  покрівлі  котельні

Дошкільного  навчального  закладу  смт.  Зарічне  Лиманської  міської  ради  Донецької

області”

доповнити  пунктом  61  такого  змісту:  “Капітальний  ремонт  спортивного  залу

Лиманської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів №3”

доповнити пунктом 62 такого змісту: “Капітальний ремонт із заміни вікон будівлі



Лиманської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів №3”

доповнити пунктом 63 такого змісту: “Капітальний ремонт із заміни вікон будівлі

Дошкільного навчального закладу смт. Зарічне”

доповнити пунктом 64 такого змісту: “Капітальний ремонт внутрішніх приміщень

11  поверху  Дошкільного  навчального  закладу  смт.  Зарічне  Лиманської  міської  ради

Донецької області”

доповнити  пунктом 65  такого  змісту:  “Капітальний  ремонт  крилець  та  вхідної

зони будівлі загальноосвітньої школи №3, м. Лиман, Донецької області”

доповнити  пунктом  66  такого  змісту:  “Придбання  акустичної  системи  иа  її

складових для Лиманського ліцею”

доповнити пунктом 67 такого змісту: “Придбання обладнання для твердопаливної

котельні для Дробишевської ЗОШ”

доповнити  пунктом  68  такого  змісту:  “Виготовлення  проектно-кошторисної

документації  з  проходженням  експертизи  “Реконструкція  головного  корпусу  з

благоустроєм прибудинкової території Дошкільного навчального закладу №3 Лиманської

міської ради за адресою: 84400, м. Лиман, вул. Констянтина Гасієва, 22”

доповнити  пунктом  69  такого  змісту:  “  Виготовлення  проектно-кошторисної

документації з проходженням експертизи “Капітальний ремонт внутрішніх приміщень

Торського НВК (дитячий садок та початкова школа)”

доповнити  пунктом  70  такого  змісту:  “Виготовлення  проектно-кошторисної

документації  “Капітальний  ремонт  центральної  алеї  та  прибудинкової  території

Зарічненської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів Лиманської міської ради”

доповнити  пунктом  71  такого  змісту:  “Виготовлення  проектно-кошторисної

документації  “Капітальний  ремонт  із  заміни  вікон  та  дверей  будівлі  Зарічненської

загальноосвітньої школи 1-111 ступенів Лиманської міської ради”

доповнити  пунктом  72  такого  змісту:  “Реконструкція/технічне  переоснащення

системи газопостачання Рубцівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів Лиманської

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

доповнити  пунктом  73  такого  змісту:  “Реконструкція/технічне  переоснащення

системи газопостачання  Лозівського  навчально-виховного комплексу  “загальноосвітня

школа 1 ступеня — дошкільний навчальний заклад” Лиманської міської ради Донецької

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

доповнити  пунктом  74  такого  змісту:  “Реконструкція/технічне  переоснащення

системи  газопостачання  Коровоярського  навчально-виховного  комплексу

“загальноосвітня школа 1-11 ступенів  — дошкільний навчальний заклад” Лиманської

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

область”

доповнити  пунктом  75  такого  змісту:  “Реконструкція/технічне  переоснащення

системи  газопостачання  Лиманської  загальноосвітньої  школи  1-111  ступенів  №3

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

Лиман, Донецька область”

доповнити  пунктом  76  такого  змісту:  “Реконструкція/технічне  переоснащення

системи  газопостачання  Дробишевської  загальноосвітньої  школи  1-111  ступенів

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

Дробишеве, Донецька область”

доповнити  пунктом  77  такого  змісту:  “Реконструкція/технічне  переоснащення

системи  газопостачання  Зарічненської  загальноосвітньої  школи  1-111  ступенів

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



Донецька область”

доповнити  пунктом  78  такого  змісту:  “Реконструкція/технічне  переоснащення

системи газопостачання Дошкільного навчального закладу №6 Лиманської міської ради

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

доповнити  пунктом  79  такого  змісту:  “Реконструкція/технічне  переоснащення

системи газопостачання Дошкільного навчального закладу №8 Лиманської міської ради

Донецької області, за адресою: вул. Петропавлівська, 80, Донецька область, м. Лиман”

доповнити  пунктом  80  такого  змісту:  “Реконструкція/технічне  переоснащення

системи газопостачання Дошкільного навчального закладу с. Рубці Лиманської міської

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

доповнити  пунктом  81  такого  змісту:  “Реконструкція/технічне  переоснащення

системи газопостачання Лиманського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня

школа 1-11 ступенів — дошкільний навчальний заклад” №1 Лиманської міської ради, за

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

згідно додатку 4 (додається).

1.5. розділ 3.16. “Охорона здоров’я”:

доповнити  пунктом  1  такого  змісту:  “Послуги  для  забезпечення  стабільного

функціонування закладу”;

доповнити пунктом 2 такого змісту: “Придбання продуктів харчування”;

згідно додатку 5 (додається).

1.6. розділ 3.18. “Культура і туризм”:

в пункті 6 цифри “2299,8” замінити на “1919,9”

доповнити  пунктом  9  такого  змісту:  “Придбання  YAMAHA  клавіш  з

молоточковою механікою для Музичної школи м. Лиман”

доповнити  пунктом  10  такого  змісту:  “Придбання  кондиціонеру  для  БД  с.

Діброва”

згідно додатку 6 (додається).

1.7.  розділ  3.24.  “Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”:

в пункті 1.1. цифри “450” замінити на “750” 

згідно додатку 7 (додається).

1.8.  з розділу 4.1. «Перелік інвестиційних проектів реалізація яких пропонується

за  рахунок  коштів  Державного  фонду  регіонального  розвитку»  виключити  захід  1

«Реконструкція гуртожитку  під багатоквартирний будинок малосімейного типу по вул.

Ів.Лейко, 2 в м. Лиман Донецької обл.».

Заходи №2,3,4,5,6, вважати заходами №1,2,3,4,5 відповідно.

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 4  цифру “12427,335” змінити на цифру “12317,335”, цифру “110,000”

виключити, згідно додатку 8 (додається)

1.10  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 “6604,345”, “2497,844” замінити на цифри “6399,45”, “2292,949”

відповідно,

в  пункті  2  цифри  “2553,399”,  “1302,660”  замінити  на  цифри  “2286,698”,

“1035,959” відповідно,



в пункті 4 цифри “1091,320”,  “218,320” замінити на цифри “928,000”,  “55,000”

відповідно,

згідно додатку 9 (додається).

2.  Фінансовому  управлінню  (Пилипенко)  забезпечити  фінансування  заходів,

визначених п. 1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку,  інвестиційної

діяльності та регуляторної політики (Коломацький).

Міський голова                                                                                                      П.Ф. Цимідан



Додаток 1

облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Дорожнє  господарство

В пунктах 2,3 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

2
Поточний ремонт доріг по місту, селам 

та селищам Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд", УКБ 

Дружківської міської 

ради

7687,134 7687,134 Кількість, м² 10203

3
Грейдерування доріг по місту, селам та 

селищам Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
246,925 246,925 Кількість, м² 216772

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
14494,307 14494,307

Благоустрій

Зовнішнє освітлення

В пунктах 1,4 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

1 Зовнішнє освітлення в т.ч.:
Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
3996,410 0,000 0,000 3996,410 0,000 0,000 Кількість, кВт 1864854

Освітлення вулиць м. Лиман
Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
2238,318 2238,318 Кількість, кВт 985808

4

Розробка проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт 

мереж зовнішнього освітлення 

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 147,207 147,207 Кількість, одиниць 3

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
5252,604 0,000 0,000 5252,604 0,000 0,000

Інше

В пунктах 7, 17 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

7
Послуги з відлову безпритульних 

тварин

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
149,001 149,001 Кількість, тварин 229

17
Відшкодування витрат на утримання 

об“єктів благоустрою

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
3162,543 3162,543

Кількість, м³, літрів 

ПММ, об'єктів 

благоустрою

12844; 

2007; 4

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
5253,462 0,000 0,000 5253,462 0,000 0,000

Житлове господарство

Поточний ремонт

В пункті 3 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

3

Поточний ремонт квартир 

комунальної власності: пров. 

Бригадний, 11 кв. №36; вул. Гасієва, 

18, кв. №3 м. Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
98,727 98,727 Кількість, одиниць 2

Додати пункт 7 наступного змісту

7

Поточний ремонт — заміна вікон у 

під“їзді житлового будинку №4 пр-т 

Гагаріна, м. Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
9,977 9,977 Кількість вікон, од. 4

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

найменування показника
значення 

показника

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джере

л



Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
783,147 0,000 0,000 783,147 0,000 0,000

Водопровідно -каналізаційне  

господарство

В пункті 5 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

5 Очищення водяних свердловин
Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
259,548 259,548 Кількість, одиниць 2

Додати пункт 8

8

Придбання люків для колодязів на 

водопровідних та каналізаційних 

мережах міста Лиман

Протягом 

року

КП "Компанія "Вода 

Донбасу" Лиманське 

ВУВКГ"

49,999 49,999 Кількість, одиниць 53

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
1154,347 0,000 0,000 1154,347 0,000 0,000

Рядок "Всього по програмі" викласти 

в новій редакції
214965,441 35 175,392 #####

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц



Додаток 2

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

11 190.000 190.000 16

3819.810 462.210 202.600 3155.000

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

Надавати допомогу та підтримку 
процесу об“єднаних місцевих громад 

шляхом сприяння процесу узгодження 
між громадами, а також інституційному 

та організаційному зміцненню

Вилучити пункт 4 з заходів 
розділу

В п. 11 стовпчик 3 викласти в 
новій редакції

Послуги зі складання 
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.

Рядок «Всього» викласти в 

новій редакції



Додаток 3

до рішення міської ради

____________№_________

Завдання Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

найменування показника значення показника

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

10 УСЗН 6151.6 6151.6 Кількість осіб 2500

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

місцевих 
бюджетів

підпри-
ємств

інших
джерел

облас-
ного

бюджет
у

бюджету
міст і

районів

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

надання соціальних послуг 
на рівні громади

В п. 10 заходів стовпчики 

6, 7  викласти в новій 

редакції

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

Протягом 
року

В п. 51 заходів стовпчики 

6, 9  викласти в новій 
редакції



51 1824.30 1824.30 Кількість осіб 800

52 УСЗН 1114.20 901.40 212.80 Оздоровлення дітей, осіб 191

187743.33 180727.00 1417.10 5599.23

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Надання матеріальної
допомоги особам з
інвалідністю,
ветеранам війни і
праці,
непрацездатним,
малозабезпеченим
громадянам, на
підставі обстеження
їх соціальнопобутових умов
проживання (в т.ч.
надання матеріальної
допомоги на
поховання
виконавцям
волевиявлення
померлих
малозабезпечених
осіб)

Протягом 
року

УСЗН,
Територіальний

центр
соціального

обслуговування 

В п. 52 заходів стовпчики 

6, 8, 13 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

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

в пункті 50 стовпчики 6, 9 викласти в новій редакції

50 Реконструкція покрівлі Торського навчально-виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” 

Лиманської міської ради, за адресою: Донецька область, Лиманський 

район, с. Торське, вул. Роднікова, 17-А

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

4666,41 4666,41 Площа покрівлі 855,24 кв.м.

Доповнити пунктами  57-81 наступного  змісту:

59 Капітальний ремонт рулонної покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 м. Лиман Донецької області  з виготовлення проектно-

кошторисної документації, проходженням експертизи, технічного та 

авторського нагляду

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

955,0 955,0 Площа покрівлі 1530 кв.м.

60 Капітальний ремонт покрівлі котельні Дошкільного навчального закладу 

смт. Зарічне Лиманської міської ради Донецької області

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

125,1 125,1 Площа покрівлі 60 кв.м

61 Капітальний ремонт спортивного залу Лиманської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

280,0 280,0 Кількість дверних блоків, 

площа фарбування

2 шт., 832 кв.м та 

489,5 м/п

62 Капітальний ремонт із заміни вікон будівлі Лиманської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

168,5 168,5 Кількість вікон 15

63 Капітальний ремонт із заміни вікон будівлі Дошкільного навчального 

закладу смт. Зарічне

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

75,0 75,0 Кількість вікон 7

64 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІІ поверху Дошкільного 

навчального закладу смт. Зарічне Лиманської міської ради Донецької 

області

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

300,0 300,0 Площа внутрішніх 

приміщень

260 кв.м.

65 Капітальний ремонт крилець та вхідної зони будівлі загальноосвітньої 

школи № 3, м. Лиман, Донецької області

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

168,3 168,3 Об’єм тамбура

Площа покриття 

керамічними плитками

Дверні блоки

1,5 куб.м

52 кв.м

2,1 кв.м

66 Придбання акустичної системи та її складових для Лиманського ліцею Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

14,4 14,4 Кількість обладнання 2

67 Придбання обладнання для твердопаливної котельні для Дробишевської 

ЗОШ

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

375,0 375,0 Кількість обладнання 9

Площа покриття  покрівлі  

з рулонних матеріалів в 1-

3 шари

1294,95 кв.м.

1

58 Капітальний ремонт рулонної покрівлі першого, другого корпусів 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 м. Лиман Донецької області  з 

виготовлення проектно-кошторисної документації, проходженням 

експертизи, технічного та авторського нагляду

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

1495,846 1495,846

62,001

Кількість ПКД

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру

57 Виконання коригування та експертизи кошторисної частини проектної 

документації по об“єкту «Реконструкція харчоблоку  загальноосвітньої 

школи 1-111 ступенів № 5, розташованої за адресою вул. Театральна, 5а»

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

62,001

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 4

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.13 «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.



68 Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням 

експертизи "Реконструкція головного корпусу з благоустроєм 

прибудинкової території Дошкільного навчального закладу № 3 

Лиманської міської ради за адресою: 84400, м. Лиман, вул. Констянтина 

Гасієва, 22"

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

137,2 137,2 Кількість ПКД 1

69 Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням 

експертизи "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Торського НВК 

(дитячий садок та початкова школа)"

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

162,1 162,1 Кількість ПКД 1

70 Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт 

центральної алеї та прибудинкової території Зарічненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради"

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

42,7 42,7 Кількість ПКД 1

71 Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт 

із заміни вікон та дверей будівлі Зарічненської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Лиманської міської ради"

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

35,6 35,6 Кількість ПКД 1

72 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

35,0 35,0 Кількість  обладнання 

газових котелень 

засобами дистанційної 

передачі даних

1

73 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

25,0 25,0 Кількість  обладнання 

газових котелень 

засобами дистанційної 

передачі даних

1

74 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

25,0 25,0 Кількість  обладнання 

газових котелень 

засобами дистанційної 

передачі даних

1

75 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

25,0 25,0 Кількість  обладнання 

газових котелень 

засобами дистанційної 

передачі даних

1

76  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

25,0 25,0 Кількість  обладнання 

газових котелень 

засобами дистанційної 

передачі даних

1

77 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

28,0 28,0 Кількість  обладнання 

газових котелень 

засобами дистанційної 

передачі даних

1

78 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

28,0 28,0 Кількість  обладнання 

газових котелень 

засобами дистанційної 

передачі даних

1

79 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

30,0 30,0 Кількість  обладнання 

газових котелень 

засобами дистанційної 

передачі даних

1

80 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

28,0 28,0 Кількість  обладнання 

газових котелень 

засобами дистанційної 

передачі даних

1

81 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

28,0 28,0 Кількість  обладнання 

газових котелень 

засобами дистанційної 

передачі даних

1



Всього 38910,031 2589,022 36321,009

Ітого 53939,731 2589,022 49534,309 1816,400

Рядок "Всього" викласти в новій редакції:

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

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

Інше завдання: 

утримання закладів 

охорони здоров'я 

вторинного рівня, 

надання медичної 

допомоги

1. Послуги для забезпечення стабільного 

функціонування закладу

Вересень - 

грудень

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

193,1 193,1 Послуги кассового обслугування, 

технічне обслугування ліфтів, послуги з 

охоронної сигналізації, 

телекомунікаційні послуги

1 касове 

обслуговування 

Ощадбанка; 1 ліфт; 1 

охоронна 

сигналізація; 1-виклик 

швидкого реагування 

охорони

2. Придбання продуктів харчування Вересень - 

грудень

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

806,6 806,6 Забезпечення харчуванням  хворих, які 

знаходяться на лікуванні у стаціонарах

68340 (койко-дні)

Всього 13843,5 297,0 13546,5

Доповнити пунктами 1 та 2 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 5

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.16. «Охорона здоров'я» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



1

Додаток 6

Зміст заходу Виконавец

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

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

В пункті 6 стовпчики 6 та 9 виклатси в новій редакції:

6. 1919.9 1919.9 609.65

Доповнити пунктами 9, 10 наступного змісту:

до рішення міської 
ради__________ № 
________

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

бюджет
у

підпр
и-

ємств

інших 
джерел

найменуван
ня 

показника

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, 

Протягом 
року

Відділ 
культу
ри і 
туризм
у 
Лиман
ської 
міської 

Площа 
покрівлі 
будинку 
культури, 
яка 
реконстру
юється, 
м2



2

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

9. 30.7 30.7 1

10. 16.4 16.4 1

Рядок "Всього" викласти в новій редакції:

Всього 3526.1 3506.1 20.0

Секретар міської ради                                                                                      Т.Ю. Каракуц

Укріплення 
основних 
фондів та 

покращення 
якості 

надання 
послуг

Придбання YAMAHA 
клавіш з молоточковою 
механікою для Музичної 
школи м. Лиман

Протягом 
року

Відділ 
культу
ри і 
туризм
у 
Лиман
ської 

Кількість 
придбани
х 
музичних 
комплекті
в, од.

Придбання 
кондиціонеру для БД с. 

Діброва

Протягом 
року

культу
ри і 

туризм
у 

Лиман
ської 

міської 

Кількість 
придбаної 

техніки



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

1. Реалізація Програми 

успішного  гасіння пожеж та 

проведення пожежно-

рятувальних робіт на 

території Лиманської 

об“єднаної територіальної 

громади на 2019 рік

В пункті 1.1 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

Забезпечення пожежно- та 

аварійно-рятувальних підрозділів 

необхідною спецтехнікою та 

обладнанням, своєчасне їх 

переоснащення

1.1. Придбання паливно-

мастильних, будівельних 

матеріалів та конструкцій

Протягом 

року

Виконавчий комітет 

міської ради, ДПРЗ-21 

ГУ ДСНС України в 

Донецькій області

750,0 750,0 Створення матеріально-

технічної бази та умов для 

розміщення особового складу 

та техніки, забезпечення 

боєздатності підрозділів ДПРЗ-

21 ГУ ДСНС України у 

Донецькій області

Паливно-мастильні 

матеріали - 7400л, 

будівельні матеріали та 

конструкції - за 

розрахунком

«Всього» викласти в новій 

редакції

780,0 780,0

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

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

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 щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 

2020 і 2021 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



Додаток 8

до рішення міської ради

_____________№___________

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

№ з/пазва проек

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 пункті 4  стовпчики 6, 11 викласти в новій редакції

Термі
н 

реаліз
ації 

проек
ту

Викон
авець

Кошторисна 
вартість 

проекту, тис. 
грн.

Результативність реалізації 
проекту

(характеристика,  потужність 
відповідних об'єктів)

Відповідні
сть 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)

Прим
ітка

кошти 
місцевих 
бюджетів

Інш
і 

дже
рел
а 

фін
анс
ува
ння 

*

Держа
вний 
фонд 
регіон
альног

о 
розвит

ку

інші 
кошти 
держа
вного 
бюдж
ету, 

включ
аючи 
цільов

і 
субве
нції з 
держа
вного 
бюдж
ету на 
розви
ток 

терит
орій*

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 

України 
Європейськог

о 
інвестиційног

о банку 

обл
асн
ий 

бюд
жет

районн
ий 

(міськи
й, 

селищн
ий, 

сільськ
ий) 

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)



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

4 2019 12317.335 12317.335 12317.335

88006.033 77367.264 76956.437 410.827

ретар міської ради Т.Ю. Каракуц

ова 
будівля 

— 
гуртожи
ток по 

вул.Кру
пської, 

4, м. 
Красни

й 
Лиман- 
реконст
рукція” 
(коригу

КП 
Лима
нська 
служб

а 
єдино

го 
замов
ника ”

(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 

3.4.1 
надавати 
соціальне 
житло та 
соціальні 

гуртожитк
и для ВПО, 
дітей-сиріт 

і дітей, 
позбавлени

х 
батьківськ

ого 
піклування

Рядок 
«Всього» 

викласти в 
новій редакції



_



Додаток 9

до рішення міської ради

_____________№___________

№ з/пНазва проект

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Всього

у тому числі:

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

1 2019 6604.345 6399.450 4106.501 2292.949

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 
реалізац

ії 
проекту

Викон
авець

Кошторисна 
вартість 
проекту,
тис.грн.

Резуль
тативні

сть 
реаліза

ції 
проект

у
(характ
еристи

ка,  
потуж
ність 

відпові
дних 

об'єкті
в)

у 2018-
2020 
роках 

Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на 

період 
до 2020 
року **  

(номер та 
назва 

технічног
о 

завдання) 
або 

стратегії 

Примі
тка

кошти державного 
бюджету

кошти місцевих 
бюджетів

Інші 
джерел

а 
фінансу
вання *

Держа
вний 
фонд 
регіон
альног

о 
розвит

ку

інші 
кошти 

державног
о 

бюджету, 
включаюч
и цільові 

субвенції з 
державног
о бюджету 

на 
розвиток 

територій*

а 
кредит

на 
програ
ма для 
віднов
лення 
Україн

и 
Європ
ейсько

го 
інвест
иційно

обласни
й 

бюджет

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

1,2,4 

стовпчик

и 6,11 

викласти 

в новій комуналь
ної 

власності 
Лиманськ

ої 
об'єднаної 
територіа

льної 
громади 

по 
вул.Пошт

ова 

КП 
"Лима
нський 
Зеленб

уд"

Капітал
ьно 

відремо
нтовано 

4245 
кв.м.

житлово-
комунальн

ого 
господарст

ва та 
безперебій

ного 
енерго-, 
газо- та 

водопостач
ання 



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

2 2019 3907.394 2286.698 1250.739 1035.959

4 2019 1091.32 928.000 873.000 55.000

15068.997 13080.086 9286.300 3793.786

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

комуналь
ної 

власності 
Лиманськ

ої 
об'єднаної 
територіа

льної 
громади 

по 
провул.То
рговий м. 

КП 
"Лима
нський 
Зеленб

уд"

Капітал
ьно 

відремо
нтовано 

1826 
кв.м.

житлово-
комунальн

ого 
господарст

ва та 
безперебій

ного 
енерго-, 
газо- та 

водопостач
ання Внесення 

змін до 
генеральн
ого плану 
м.Лиман 

Донецької 
області з 

розроблен
ням плану 
зонування 

та 
детальних 

планів 
окремих 

територій  

Викон
авчий 
коміте

т

1 
містобу

дівна 
докуме
нтація

метою 
покращенн

я 
управління 
і надання 
якісних 

публічних 
послуг 
через 

відновленн
я та 

розвиток 
інфраструк

тури 
надання «Всього» 

викласти 
в новій 


