
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
     _16.10.2019__________                                                                             № __437

 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:  відділу житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019 року № 5761-02-10, № 5820-02-10, 

від 15.10.2019 року №6151-02-06; управління освіти, молоді та спорту міської ради 

від 26.09.2019 року № 05/01-12/1105 та від 15.10.2019 року № 05/01-12/1176; КНП 

“Центр первинної медико-санітарної допомоги” міської ради від 11.10.2019 року № 

816; КНП “Лиманська центральна районна лікарня” від 09.10.2019 року № 353; 

відділу обліку та звітності виконавчого комітету міської ради від 15.10.2019 року № 

6192-02-06; Служби у справах дітей міської ради від 08.10.2019 року № 03-27/1014; 

відділу культури і туризму міської ради від 15.10.2019 року № 01/05-422; 

Лиманського ВП Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області від 26.09.2019 року 

№ 14496/302/01-2019; Комунального закладу “Лиманський центр безпеки 

громадян” від 15.10.2019 року №6152-02-06; відділу інвестиційної діяльності 

виконавчого комітету міської ради від 16.10.2019 №6198-02-06, 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, від 19.09.2019 року № 7/68-3916): 
1.1. розділ 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
в підрозділі “Дорожнє господарство”: 



в пункті 2  цифри “7687,134” замінити на “7794,020” 
в пункті 7 цифри “779,029” замінити на “819,971” 
в пункті 9 цифри “31,0” замінити на “29,748” 
в підрозділі “Похоронна справа”: 
в пункті 4 цифри “15,520” замінити на “14,533” 
в підрозділі “Санітарне очищення”: 
в пункті 2 цифри “3,4” замінити на “3,193” 
в пункті 3 цифри “820,054” замінити на “820,070” 
в підрозділі “Інше”: 
в пункті 1 цифри “50,0” замінити на “12,161” 
в пункті 3 цифри “200,0” замінити на “150,0” 
в пункті 6 цифри “40,0” замінити на “39,876” 
в пункті 8 цифри “861,491” замінити на “420,953” 
в пункті 16 змінити назву заходу з “Оплата технічної інвентаризації об’єктів 

благоустрою” на “Технічна інвентаризація та паспортизація об’єктів благоустрою” 
підрозділ “Житлове господарство” “Капітальний ремонт”  
доповнити пунктом 12 наступного змісту: “Розробка проектно-кошторисної 

документації “Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: Донецька 

область, м. Лиман, вул. Театральна, 1” 
доповнити пунктом 13 наступного змісту: “Розробка проектно-кошторисної 

документації “Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: Донецька 

область, м. Лиман, вул. Театральна, 2” 
доповнити пунктом 14 наступного змісту: “Капітальний ремонт водостічної 

системи покрівлі житлового будинку №1А, вул. Оборони, м. Лиман” 
доповнити пунктом 15 наступного змісту: “Капітальний ремонт шиферної 

покрівлі житлового будинку №12, вул. Ринкова, м. Лиман” 
в підрозділі “Поточний ремонт”: 
в пункті 7 цифри “9,977” замінити на “91,922” 
доповнити пунктом 8 наступного змісту: “Розробка технічних умов 

здійснення приєднання до газових мереж об’єкта розташованого за адресою: м. 

Лиман вул. Київська буд. 20А” 
в підрозділі “Водопровідно-каналізаційне господарство”: 
в пункті 8 змінити назву заходу з “Придбання люків для колодязів на 

водопровідних каналізаційних мережах міста Лиман” на “Придбання люків та 

залізобетонних плит для колодязів на водопровідних каналізаційних мережах міста 

Лиман”, цифри “49,999” та “53”  замінити на “97,641”  і “100” відповідно 
згідно додатку 1 (додається). 
1.2. розділ 3.13. “Освіта”: 
в пункті 16 цифри “6200,5” замінити на “5541,1” 
доповнити пунктом 82 такого змісту: “Реконструкція нежитлової будівлі 

(літера А1) по вулиці Поштова, 58, міста Лиман Донецької області” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 3.16. “Охорона здоров'я”: 
пункт 2 “Коригування ПКД по об’єкту “Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-

СМ смт. Новоселівка КНП «ЦПМСД” Лиманської міської ради” визнати таким, що 

втратив чинність; 
доповнити пунктом 9 такого змісту: “Придбання електроконвекторів, насосу 

свердловини та матеріалів для проведення поточного ремонту будівлі для 



амбулаторії ЗП-СМ смт. Новоселівка КНП “ЦПМСД” Лиманської міської ради”; 
в пункті 5 “Придбання апарату УЗД” виконавця заходів з “КЛПЗ “Лиманська 

ЦРЛ”” змінити на “КНП “Лиманська ЦРЛ””; 
в пункті 1 “Підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних 

спеціалістів” цифри “62,8” змінити на “42,7”, значення показника “16 ПАЦ; 30” 

змінити на “16; 30”; 
в пункті 2 “Впровадження електронного документообігу в закладах охорони 

здоров’я” цифри “3513,0” змінити на “22,6”, значення показника “65; 14; 2” змінити 

на “65; 14; 1”; 
доповнити пунктом 6 такого змісту: “Впровадження електронного 

документообігу в закладах охорони здоров’я”; 
в пункті 1 “Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля 

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

цифри “165,0” змінити на “44,6”; 
доповнити пунктом 5 такого змісту: “Придбання тест/систем, реактивів та 

систем відбору крові задля добровільного консультування і тестування на ВІЛ-

інфекцію населення і вагітних”; 
в пункті 3 “Забезпечення медичних працівників засобами індивідуального 

захисту, їх обов'язкове страхування” цифри “32,8” змінити на “16,1”; 
в пункті 4 “Придбання лікарських засобів задля лікування та обстеження 

опуртуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД та 

моніторингу АРТ” цифру “145,5” змінити на “523,6”, цифру “0” змінити на “243,8”, 

цифру “145,5” змінити на “30,9”, цифру “0” змінити на “248,9”; 
пункт 1 “Виявлення хворих на туберкульоз, шляхом проведення безоплатного 

рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження” визнати таким, що втратив 

чинність; 
в пункті 1 “Препаратами інсуліну” цифри “995,5” змінити на “302,0”; 
доповнити пунктом 2 такого змісту: “Препаратами інсуліну”; 
в пункті 2 “Закупівля анатоксинів та сироваток” цифру “109,2” змінити на 

“62,2”, цифру “109,2” змінити на “0”, цифру “0” змінити на “62,2”; 
пункт 1 “Лікарськими засобами” визнати таким, що втратив чинність; 
в пункті 2 “Зубним протезуванням” цифри “273,5” змінити на “89,1”; 
доповнити пунктом 7 такого змісту: “Зубним протезуванням”; 
в пункті 1 “Надання якісної стаціонарної допомоги” цифру “439,9” змінити 

на “27,6”, цифру “439,9” змінити на “20,8”, цифру “0” змінити “6,8”; 
доповнити пунктом 2 такого змісту: “Надання якісної стаціонарної 

допомоги”; 
в пункті 1 “Дорослих” цифри “90,0” змінити на “27,3”, найменування 

показника “Для придбання Рефакто AF” змінити на “Кількість хворих дорослого 

віку, які забезпечені факторами згортання крові”; 
пункт заходів 1 “Сучасними методами пренатальної діагностики вродженої 

та спадкової патології вагітних групи ризику 100%-вим охопленням” визнати 

таким, що втратив чинність; 
пункт заходів 3 “Акушерські стаціонари сучасним діагностичними 

обладнанням, зокрема апарати(УЗД, КТГ та ШВЛ для дорослих), кольпоскопи та 

обладнання для проведення рідинної цитології тощо” визнати таким, що втратив 

чинність; 
пункт заходів 5 “Медикаменти для надання невідкладної допомоги (при 



тяжких гестозах, септичних ускладненнях та анеміях, тощо)” визнати таким, що 

втратив чинність; 
пункт заходів 8 “Тести для визначення околоплідних вод” визнати таким, що 

втратив чинність; 
в пункті 2 “Контрацептивами (оральні,бар'єрні, ВМК та інші) жінок, яким 

вагітність та пологи загрожують життю” цифри “40,0” змінити на “3,9”; 
в пункті 6 “Медикаменти при акушерських кровотечах” цифри “30” змінити 

на “11,0”; 
в пункті 7 “Безоплатне проведення добровільного медичного обстеження 

осіб на ТОRСН-інфекцію” цифри “392,0” змінити на “9,6”; 
в пункті 1 “Послуги для забезпечення стабільного функціонування закладу” 

цифри “193,1” змінити на “36,1”; 
в пункті 2 “Придбання продуктів харчування” цифри “806,6” змінити на 

“739,6”; 
доповнити пунктом 3 такого змісту: “Послуги з охорони”; 
доповнити пунктом 4 такого змісту: “Наркологічні послуги”; 
доповнити пунктом 5 такого змісту: “Поточний ремонт східців”; 
доповнити пунктом 6 такого змісту: “Розпломбування, опломбування 

лічильників”; 
доповнити пунктом 7 такого змісту: “Технічне обслуговування, та поточний 

ремонт медичного обладнання”; 
доповнити пунктом 8 такого змісту: “Послуги з поховання”; 
доповнити пунктом 9 такого змісту: “Встановлення сталевих грат”; 
доповнити пунктом 10 такого змісту: “Придбання паливно-мастильних 

матеріалів та запчастин  для автотранспорту”; 
доповнити пунктом 11 такого змісту: “Придбання  штампів та печатки”; 
доповнити пунктом 12 такого змісту: “Передплата періодичних друкованих 

видань”; 
доповнити пунктом 13 такого змісту: “Придбання  канцелярських товарів ”; 
доповнити пунктом 14 такого змісту: “Придбання наркотичних засобів”; 
доповнити пунктом 15 такого змісту: “Придбання лабораторних реактивів”; 
доповнити пунктом 16 такого змісту: “Придбання медичних препаратів та 

виробів медичного призначення”; 
доповнити пунктом 17 такого змісту: “Видатки на відрядження”; 
доповнити пунктом 18 такого змісту: “Оплата теплопостачання”; 
доповнити пунктом 19 такого змісту: “Оплата водопостачання та 

водовідведення”; 
доповнити пунктом 20 такого змісту: “Оплата електроенергії”; 
доповнити пунктом 21 такого змісту: “Оплата природного газу”; 
доповнити пунктом 22 такого змісту: “Оплата інших енергоносіїв”; 
доповнити пунктом 23 такого змісту: “Оплата за вивіз побутових відходів”; 
доповнити пунктом 24 такого змісту: “Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм (видатки на навчання)”; 
доповнити пунктом 25 такого змісту: “Виплати пенсій і допомоги”; 
доповнити пунктом 26 такого змісту: “Інші поточні видатки (оплата за 

податок на землю)” 
згідно додатку 3 (додається). 
1.4. розділ 3.17. “Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 



піклування”: 
в пункті 1: цифру “4109,7” змінити на “4360,7”; цифру “4084,0” змінити на 

“4335”; найменування показника “Придбання матеріалів для проведення поточного 

ремонту: фарба (кількість банок); колір та розчинник (кількість штук); тюль 

(кількість метрів)” змінити на “Надання допомоги дітям, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, придбання матеріалів для проведення поточного ремонту: 

фарба (кількість банок); колір та розчинник (кількість штук); тюль (кількість 

метрів), придбання побутової техніки (кількість штук); меблів (кількість штук); 

матеріалів (кількість штук); лінолеуму (м2)”; значення показника “14; 12; 90” 

змінити на “63; 14; 12; 90; 8; 12; 81; 40” 
згідно додатку 4 (додається). 
1.5. розділ 3.18 “Культура і туризм”: 
в пункті 1 цифри “1074,0” замінити на “1166,0”; 
доповнити пунктом 11 такого змісту: “Придбання ноутбуку для БНТ с. 

Торське”; 
доповнити пунктом 12 такого змісту: “Придбання сценічних костюмів для 

зразкової хореографічної студії “Каприз” ЦКД ім. Горького” 
згідно додатку 5 (додається). 
1.6. розділ 3.20. “Охорона навколишнього природного середовища”: 
пункт 4 “Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 

відходів та небезпечних хімічних речовин” вилучити з заходів розділу 
пункт 5 “Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація 

виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, 

створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо” вилучити з заходів розділу 
в пункті 6 цифри “10” замінити на “11,8” 
пункти №6,7,8,9,10 вважати пунктами №4,5,6,7,8 відповідно 
згідно додатку 6 (додається). 
1.7. розділ 3.21. “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій” 
в підрозділі “Організація гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних 

робіт на території Лиманської ОТГ” пункт 1 викласти в новій редакції: “Реалізація 

проекту “Капітальний ремонт покрівлі МПК с. Рубці” 
згідно додатку 7 (додається). 
1.8. розділ 3.25. “Захист прав і свобод громадян”: 
в пункті 6 змінити назву заходу та найменування показника з “Поточний 

ремонт приміщення актової зали” на “Поточний ремонт адміністративних 

приміщень”  
згідно додатку 8 (додається). 
1.9. розділ 3.27. “Маркетинг і інновації”: 
в пункті 1 змінити назву заходу з “Розроблення брендбуку для виготовлення 

промоційної продукції” на “Придбання та виготовлення промоційної продукції” 
згідно додатку 9 (додається). 
1.10. розділ 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 7 цифри “964,396”, “226,340”, замінити на цифри “1490,000”, 

“1490,000” відповідно; стовпчик 11 доповнити цифрою “1263,660” 



згідно додатку10 (додається). 
1.11 розділ 4.7. “Перелік проектів, що плануються до реалізації за рахунок 

інфраструктурної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади”: 
 в пункті 1 цифри “6399,450”, “4106,501” замінити на “5657,289”, “3364,340” 

відповідно,  
доповнити пунктом 5 такого змісту “Капітальний ремонт даху 

адміністративної будівлі Лиманської міської ради за адресою: Донецька обл., 

м.Лиман, вул. Привокзальна,25” 
згідно додатку11 (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 2,7,9 стовпчики 3,6,9,13 

викласти в новій редакції

2
Поточний ремонт доріг по місту, селам 

та селищам Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд", УКБ 

Дружківської міської 

ради

7794,020 7794,020 Кількість, м² 11264

7

Розробка проектно-кошторисної 

документації та коригування існуючих 

ПКД капітальних ремонтів доріг 

(коригування ПКД по дорогам: вул. 

Поштова, пров. Героїв десантників, 

пров. Торговий, вул.Підлісна м. Лиман; 

вул. Лугова с. Шандриголове; вул. 

Перемоги с. Зарічне; розробка ПКД по 

вул. Горького м. Лиман)

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
819,971 819,971

Кількість ПКД, 

од.
7

9

Придбання фарби для проїзної частини 

автомобільних доріг, придбання та 

встановлення доріжних знаків

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
29,748 29,748

Кількість 

придбаних 

матеріалів

Фарби 12 

банок,       

знаків 150 

од.

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
14640,883 0,000 0,000 14640,883 0,000 0,000

Благоустрій

Похоронна справа

В пункті 4 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

4 Придбання вінків
Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
14,533 14,533

Кількість, 

одиниць
69

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
326,284 0,000 0,000 326,284 0,000 0,000

Санітарне очищення

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 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



В пунктах 2,3 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

2

Проведення обстеження та проведення 

бактеріологічних аналізів дна озеру 

Ломоносівське м.Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
3,193 3,193

Кількість 

обстежень, 

одиниць

1

3

Збирання комунальних відходів, 

вивезення сміття, ліквідація стихійних 

звалищ на території Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
820,070 820,07 Кількість, м³ 6315

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
845,263 0,000 0,000 845,263 0,000 0,000

Інше

В пунктах 1,3,6,8 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

1
Утримання фонтану (споживання 

води), поточний ремонт фонтану

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
12,161 12,161

Кількість, 

одиниць
1

3

Придбання, утримання камер 

відеоспостереження на об'єкти 

благоустрою,оренда електричних 

стовпів

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
150,000 150,000

Кількість, 

одиниць

придбання 

16, 

утримання 

32

6
Поточний ремонт та  фарбування 

огорожі  на території Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
39,876 39,876 Кількість, м² 2069

8

Технічне обслуговування та утримання 

в належному стані систем вуличного 

освітлення, внутрішніх та зовнішніх 

мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 420,953 420,953

Кількість, 

штатних 

одиниць

5

В пункті 16 стовпчик 3 викласти в 

новій редакції

16
Технічна інвентаризація та 

паспортизація об“єктів благоустрою

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 34,440 34,440

Кількість 

техдокументаці

ї, од.

37

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
4724,961 0,000 0,000 4724,961 0,000 0,000

Житлове господарство

Капітальний ремонт 

Додати пункти 12, 13, 14, 15 

наступного змісту

12

Розробка проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

житлового будинку за адресою: 

Донецька область, м. Лиман, вул. 

Театральна, 1»

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 86,724 86,724

Кількість ПКД, 

од.
1



13

Розробка проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

житлового будинку за адресою: 

Донецька область, м. Лиман, вул. 

Театральна, 2»

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 65,334 65,334

Кількість ПКД, 

од.
1

14

Капітальний ремонт водостічної 

системи покрівлі житлового будинку 

№1А, вул. Оборони, м. Лиман

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 214,518 214,518

Кількість 

будинків, од.
1

15

Капітальний ремонт шиферної покрівлі 

житлового будинку №12, вул.Ринкова, 

м.Лиман

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 42,741 42,741 Кількість, м² 120,2

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
6093,587 0,000 0,000 6093,587 0,000 0,000

Поточний ремонт

В пункті 7 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

7

Поточний ремонт – заміна вікон у 

під’їзді житлових будинків №4 пр-т 

Гагаріна, вул.Гасієва №37А, 24, 24А м. 

Лиман

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 91,922 91,922

Кількість, 

одиниць
6

Додати пункт 8 наступного змісту

8

Розробка технічних умов здійснення 

приєднання до газових мереж об’єкта 

розташованого за адресою: м.Лиман 

вул.Київська буд.20А

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 1,387 1,387

Розробка 

техдокументаці

ї, од.

1

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
866,479 0,000 0,000 866,479 0,000 0,000

Водопровідно-каналізаційне 

господарство

В пункті 8 стовпчики 3, 6, 9, 13 

викласти в новій редакції

8

Придбання люків та залізобетонних 

плит для колодязів на водопровідних та 

каналізаційних мережах міста Лиман

Протягом 

року

КП "Компанія "Вода 

Донбасу" Лиманське 

ВУВКГ"

97,641 97,641
Кількість, 

одиниць
100

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
1201,989 0,000 0,000 1201,989 0,000 0,000

Рядок "Всього по програмі" викласти 

в новій редакції
215122,429 0,000 0,000 35332,380 179790,049 0,000

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 16. Капітальний ремонт з заходами термомодернізації відділу освіти 

Лиманської міської ради (Коригування)

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

5541,1 5541,1 Кількість об'єктів, що 

відремонтовано

1

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 82. Реконструкція нежитлової будівлі (літера А1) по вулиці Поштова, 58, 

міста Лиман Донецької області

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

6 348,916 6 348,916

І черга (строк виконання - 

2019-2020 роки) - 

3666,456 тис. грн.; ІІ 

черга (строки виконання - 

2020 рік) - 2682,46 тис. 

грн. Загальний 

будівельний об'єм (м3)

1 389,6

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 44599,547 2589,022 42010,525

Рядок «Ітого» викласти в новій редакції 59629,247 2589,022 55223,825 1816,4

В пункті 16 стовпчики 6, 9 викласти в такій редакції:

Доповнити пунктом 82 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 2

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.13 «Освіта» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької 

області на період до 2020 року або стратегії 

розвитку міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Розвивати 

інфраструктуру 

системи охорони 

здоров'я

2. Коригування ПКД по об’єкту “Капітальний ремонт 

амбулаторії ЗП-СМ смт. Новоселівка КНП “ЦПМСД” 

Лиманської міської ради

Протягом 

року

КНП «ЦПМСД» 

Лиманської 

міської ради

14,2 14,2 Виготовлення проекто-кошторисної 

документації

1

Розвивати 

інфраструктуру 

системи охорони 

здоров'я

9. Придбання електроконвекторів, насосу свердловини та 

матеріалів для проведення поточного ремонту  будівлі 

для амбулаторії ЗП-СМ смт. Новоселівка КНП 

“ЦПМСД” Лиманської міської ради

Протягом 

року

КНП «ЦПМСД» 

Лиманської 

міської ради

14,2 14,2 Придбання обладнання 

(електроконвекторів, насосу, матеріалів), 

одиниць

8; 1; 1

Розвивати 

інфраструктуру 

системи охорони 

здоров’я

1. Придбання апарату УЗД Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

ЦРЛ» 

1200,0 1200,0 Покращення матеріально-технічної бази, 

поліпшення медичного обладнання

1

1. Підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних 

спеціалістів

Протягом 

року

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

42,7 42,7 Підвищення кваліфікації лікарів, молодших 

медичних спеціалістів

16; 30

2. Впровадження електронного документообігу в закладах 

охорони здоров’я

Протягом 

року

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

22,6 22,6 Придбання оргтехніки, програмне 

забезпечення, інтернет, підключення до 

електронної системи охорони здоровя е-

Health

65; 14; 1

6. Впровадження електронного документообігу в закладах 

охорони здоров’я

Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

ЦРЛ»

3000,0 3000,0 Придбання оргтехніки, програмне 

забезпечення, підключення до електронної 

системи охорони здоровя е-Health

86 - комп'ютерів.        3 

- ноутбука,               44 - 

МФУ,                  3 - 

мережеві принтери,                 

89 - програм

Забезпечення хворих 

на ВІЛ-інфекцію і 

СНІД та профілактика 

Віл-інфекції

1. Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору 

крові задля добровільного консультування і тестування 

на ВІЛ-інфекцію населення і вагітних

Протягом 

року

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ» 44,6 44,6

Довести скрінінгове дослідження 

населення на ВІЛ-інфекцію

22497 (осіб)

Пункт заходів 2 визнати таким, що втратив чинність:

Доповнити  пунктом 9 такого змісту:

Стовпчик 5 пункту 1 викласти в такій редакції:

Стовпчик 6,9,13 пункту 1 викласти в такій редакції  та доповнити  пунктом 6 такого змісту:

Удосконалення 

кадрової політики

Стовпчики 6, 9 пункту 1 викласти в такій редакції:

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 3

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.



Забезпечення хворих 

на ВІЛ-інфекцію і 

СНІД та профілактика 

Віл-інфекції

5. Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору 

крові задля добровільного консультування і тестування 

на ВІЛ-інфекцію населення і вагітних

Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

ЦРЛ»

51,5 51,5 Довести скрінінгове дослідження 

населення на ВІЛ-інфекцію

22497 (осіб)

Забезпечення хворих 

на ВІЛ-інфекцію і 

СНІД та профілактика 

Віл-інфекції

3. Забезпечення медичних працівників засобами 

індивідуального захисту, їх обов'язкове страхування

Протягом 

року

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

16,1 16,1 Гумові рукавички                                      

Маски                                                   

Застраховано мед. працівників

2000                          

2000                           

241

Забезпечення хворих 

на ВІЛ-інфекцію і 

СНІД та профілактика 

Віл-інфекції

4. Придбання лікарських засобів задля лікування та 

обстеження опуртуністичних захворювань у ВІЛ-

інфікованих та хворих на СНІД та моніторингу АРТ

Протягом 

року

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

523,6 243,8 30,9 248,9 Забезпечити лікарськими засобами ВІЛ-

інфікованих. 

Профілактика.Лікування.Виявлення 

опортуністичних інфекцій. Виявлення 

ефективності АРТ терапії. Виявлення 

захворювання на ВІЛ у вагітних

209 (на Д обліку)            

162 (профілактика)         

80 (лікування)

Забезпечення хворих 

на туберкульоз та 

профілактика 

захворювання

1. Виявлення хворих на туберкульоз, шляхом проведення 

безоплатного рентгенологічного та бактеріоскопічного 

обстеження

Протягом 

року

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

23,3 23,3 На Д-обліку.                                          

Прдбання витратних матеріалів для 

проведення безоплатного 

рентгенологічного та бактеріоскопічного 

обстеження

254

1. Препаратами інсуліну Протягом 

року

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

302,0 302,0 На Д-обліку; забезпечено інсуліном 243; 280

2. Препаратами інсуліну Протягом 

року

Виконавчий 

комітет міської 

ради

1003,8 1003,8 На Д-обліку; забезпечено інсуліном 243; 280

Забезпечення 

населення області 

медичними 

імунобіологічними 

препаратами проти 

вакцинокерованих 

інфекцій, зокрема 

сказу, правцю, 

ботулізму, туляремії 

тощо

2. Закупівля анатоксинів та сироваток Протягом 

року

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

62,2 62,2 Закупівля АС, Рабіпур, Сироватки, 

Анатоксин правцевий

80 упаковок; 150 

апмул

Забезпечення 

онкологічних хворих

1. Лікарськими засобами Протягом 

року

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ» 

4,2 4,2 Надання медичної допомоги онкохворим в 

стаціонарах

2. Зубним протезуванням Протягом 

року

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

89,1 89,1 Кількість осіб 258

Стовпчик 6,9 пункту 2 викласти в новій  редакції:

Пункт 1 вважати таким, що втратив чинність:

Стовпчик 6,9 пункту 2 викласти в такій редакції  та доповнити  пунктом 7 такого змісту:

Забезпечення пільгової 

категорії населення

Доповнити  пунктом 5 такого змісту:

Стовпчики 6, 9 пункту 3 викласти в такій редакції ,

Стовпчики 6,7, 9,11 пункту 4  викласти в такій редакції ,

Пункт 1 визнати таким, що втратив чинність:

Стовпчик 6,9 пункту 1 викласти в новій  редакції  та доповнити  пунктом 2 такого змісту:

Забезпечення 

дорослих хворих на 

цукровий та 

нецукровий діабет



7. Зубним протезуванням Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

ЦРЛ»

29,9 29,9 Кількість осіб 258

1 Надання якісної стаціонарної допомоги Протягом 

року

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

27,6 20,8 6,8 Вартість 1л.д. по харчуванню, лікуванню, 

грн.

55,00; 65,00

 2 Надання якісної стаціонарної допомоги Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

ЦРЛ» 

26,0 26,0 Вартість 1л.д. по харчуванню (12,0 

тис.грн.), лікуванню (14,0 тис.грн.)

55,00; 65,00

Забезпечення хворих 

на гемофілію 

факторами згортання 

крові для надання 

екстреної медичної 

допомоги

1. Дорослих Протягом 

року

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

27,3 27,3 Кількість хворих дорослого  віку, які 

забезпечені факторами згортання крові

2

1. Сучасними методами пренатальної діагностики 

вродженої та спадкової патології вагітних групи ризику 

100%-вим охопленням

Протягом 

року   

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

340,0 340,0 Кількість жінок 400

3. Акушерські стаціонари сучасним діагностичними 

обладнанням, зокрема апарати(УЗД, КТГ та ШВЛ для 

дорослих), кольпоскопи та обладнання для проведення 

рідинної цитології тощо

Протягом 

року   

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

900,0 900,0 Закупівля УЗД апарату для обстеження 

вагітних жінок з гінекологічною 

патологією

1

5. Медикаменти для надання невідкладної допомоги (при 

тяжких гестозах, септичних ускладненнях та анеміях, 

тощо)

Протягом 

року   

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

100,0 100,0 Закупівля препаратів при кровотечах: 

контривен №10, стабізол, антибіотики, для 

попередження материнської смертності

8. Тести для визначення околоплідних вод Протягом 

року   

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

56,0 56,0 Придбання тестів для визначення 

околоплідних вод. Придбання 

вакуумтаймерів на обстеження 30 жінок

30; 20

2. Контрацептивами (оральні, бар'єрні, ВМК та інші) 

жінок, яким вагітність та пологи загрожують життю

Протягом 

року

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

3,9 3,9 Придбання контрацептивів(Фемоден - 

таблетки, внутрішньоматкові спіралі) для 

попередження небажаної вагітності у 

жінок із групи ризику

1200 табл.; 100 

спіралей              

6. Медикаменти при акушерських кровотечах Протягом 

року

КЛПЗ 

«Лиманська 

ЦРЛ»

11,0 11,0 Закупівля препарату Рефортан

7. Безоплатне проведення добровільного медичного 

обстеження осіб на ТОRСН-інфекцію

Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

ЦРЛ» 

9,6 9,6 Своєчасне виявлення ТОRСН-інфекцію. 

Кількість осіб

400

1. Послуги для забезпечення стабільного функціонування 

закладу

Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

36,1 36,1 Послуги касового обслуговування, 

технічне обслуговування ліфтів, 

телекомунікаційні послуги

1 касове 

обслуговування 

Ощадбанка; 1 ліфт 

Інше завдання: 

утримання закладів 

охорони здоров’я 

вторинного рівня 

надання медичної 

Стовпчик 6,9,12 пункту 1 викласти в такій редакції:

Пункти 1,3,5,8 вважати такими, що втратили чинність:

Забезпечення жінок 

фертільного віку та 

вагітних

Стовпчик 6,9 пунктів 2,6,7 викласти в такіій редакції:

Забезпечення жінок 

фертільного віку та 

вагітних

Стовпчик 6,9 пунктів 1,2 викласти в такій редакції  та доповнити  пунктами 3-26 такого змісту:

Стовпчик 6,9,11 пункту 1 викласти в такій редакції  та доповнити  пунктом 2 такого змісту:

Забезпечення 

ветеранів ВОВ



2. Придбання продуктів харчування Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

739,6 739,6 Забезпечення харчуванням хворих, які 

знаходяться на лікуванні у стаціонарах

68340 (ліжко-дні)

3. Послуги з охорони Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

43,0 43,0 Послуги з охоронної сигналізації, виклик 

швидкого реагування охорони

2- охоронна 

сигналізація. 1 - 

охоронно - пожежної 

сигналізації, 1-виклик 

швидкого реагування 

охорони

4. Наркологічні послуги Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

6,7 6,7 Послуги з виявлення наявності вмісту 

алкоголю в крові та сечі людини

45 досліджень

5. Поточний ремонт східців Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

39,7 39,7 Поточний ремонт східців установи 1

6. Розпломбування , опломбування лічильників Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

0,2 0,2 Розпломбування , опломбування вузлів 

обліку холодної води

2

7. Технічне обслуговування, та поточний ремонт 

медичного обладнання         

Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

37,9 39,7 Технічне обслуговування, та поточний 

ремонт медичного обладнання         

2 обсуговування 

рентген апарату, 7 - 

поточний ремонт 

медичного обладнання

8. Послуги з поховання Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

7,4 7,4 Виконання послуг з з надання міста на 

цвинтарі для поховання

2 поховання

9. Встановлення сталевих грат Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

16,0 16,0 Встановлення сталевих грат на вікна, для 

кімнати зберігання наркотиків

10. Придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин  

для автотранспорту

Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

156,9 156,9 Забезпечення паливно-мастильними 

матеріалами для автотранспорту

6000 літрів

11. Придбання  штампів та печатки Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

6,5 6,5 Придбання  штампів та печатки 2 - печатки; 4 штампи

надання медичної 

допомоги      



12. Передплата періодичних друкованих видань Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

1,9 1,9 Проплата за періодичні видання 3 журнали

13. Придбання  канцелярських товарів Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

19,1 19,1 Закупівля канцелярських товарів та  паперу

14. Придбання наркотичних засобів Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

163,3 163,3 Забезпечення хворих, які знаходяться на 

лікуванні у стаціонарах психотропними 

речовинами і прекурсорами

200 уп. - морфін; 240 

уп. - фентаніл; 3 уп.- 

фенобарбітал; 30 уп.- 

Кетамін; 30 уп. - 

Сібазон.

15. Придбання лабораторних реактивів Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

432,71 432,7 Забезпечення лабораторними реактивами Набори для 

лабораторних 

досліджень

16. Придбання медичних препаратів та виробів медичного 

призначення

Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

1130,3 1130,3 Закупівля медичних препаратів та виробів 

медичного призначення

17. Видатки на відрядження Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

5 5 Добові - 60,00 грн., проїзд - 65,00 грн. 40 осіб

18. Оплата теплопостачання Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

1 471,1 1 471,1 Оплата за послуги з теплопостачання 1 042,41 Гкал

19. Оплата водопостачання та водовідведення Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

246,7 246,7 Оплата за послуги з водопостачання та 

водовідведення 

10118 м3

20. Оплата електроенергії Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

1 404,7 1 404,7 Оплатаза постачання електроенергії 459 269 кВт

21. Оплата природного газу Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

10,2 10,2 Оплата за постачання природного газу 975 м3



22. Оплата інших енергоносіїв Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

4,2 4,2 Оплата інших енергоносіїв; дрова, вугілля 0,37 м3; 876 м3

23. Оплата за вивіз побутових відходів Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

13,93 13,93 Оплата за вивіз  та розміщення побутових 

відходів

126 м3

24. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм (видатки на навчання)

Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

9,4 9,4 Навчання працівників з охорони праці, по 

питанням пожежної безпеки, навчання на 

міських та обласних курсах ЦО

10 осіб

25. Виплати пенсій і допомоги Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

64,4 64,4 Виплата пенсій і допомоги (пільгова 

пенсія)

26. Інші поточні видатки (оплата за податок на землю) Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня»

9,7 9,7 Податок на землю, податок на воду 5 місяців, 2 кварт.

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

Удосконалення 

кадрової політики

1. Забезпечення належних умов утримання, 

реабілітації та реінтеграції в сім'ю дітей в 

центрі соціально-психологічної реабілітації 

дітей

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради, 

Служба у 

справах дітей 

міської ради

4360,7 4335,0 25,7 Надання допомоги дітям, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, придбання 

матеріалів для проведення поточного 

ремонту: фарба (кількість банок); колір та 

розчинник (кількість штук); тюль 

(кількість метрів), придбання побутової 

техніки (кількість штук); меблів (кількість 

штук); матеріалів (кількість штук); 

лінолеуму (м2)

63; 14; 12; 90; 8; 12; 

81; 40

Всього 9788,2 2345,1 5885,0 1558,1

Стовпчики 6,8,12,13 пункту заходів 1 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 4

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.17. «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування» 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.



облас-

ного

бюдже

ту

районних 

(міський, 

селищний

, 

сільський

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

Стовпчики 6 та 9 пункту заходів 1 виклатси в новій редакції:

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюдже

ту

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джере

л

наймену

вання 

показни

ка

значення 

показника

Додаток 5

до рішення міської 

__________ № 

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 

назва 

завдання 

Стратегії 

розвитку 

Донецької 

області на 

період до 

2020 року 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

1



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

Створюв

ати 

позитивн

у 

репутаці

ю 

активно-

патріоти

чного 

громадя

нина 

через 

проведен

ня 

культурн

их 

1. Організація 

та 

проведення 

культурно-

масових 

заходів 

(фестивалі, 

концерти, 

свята, 

ювілеї, 

вечори, 

виставки 

тощо)

Протяг

ом 

року

Відділ 

культури і 

туризму 

Лимансько

ї міської 

ради

1166,0 1166,0 Кількіс

ть 

культу

рно-

маосви

х 

заходів

75

Укріплен

ня 

основни

х фондів 

та 

покраще

ння 

якості 

11. Придбання 

ноутбуку 

для БНТ с. 

Торське

Протяг

ом 

року

Відділ 

культури і 

туризму 

Лимансько

ї міської 

ради

19,9 19,9 Кількіс

ть 

придба

ної 

техніки

1

Доповнити пунктами 11 та 12 такого змісту:

2



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

12. Придбання 

сценічних 

костюмів 

для 

зразкової 

хореографіч

ної студії 

Протяг

ом 

року

Відділ 

культури і 

туризму 

Лимансько

ї міської 

ради

316,8 316,8 Кількіс

ть 

придба

них 

костю

мів

78

Всього 3954,8 3934,8 20,0

Рядок "Всього" викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                      Т.Ю. Каракуц

3



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Пункти 4, 5 виключити 

з заходів розділу

В п. 6 стовпчики 6, 9 

викласти в новій 

Усувати 

екологічні 

загрози, в тому 

числі які виникли 

внаслідок 

6

Функціонування 

державної системи 

моніторингу 

навколишнього 

природного середовища.

Протягом 

року

Виконавчи

й комітет 

Лиманської 

міської 

ради

11,800 11,800

Проведено 

досліджень

, кількість

2

Рядок «Всього» 

викласти в новій 
64722,592 63623,71 1049,880 49,000

Т.Ю. КаракуцСекретар міської ради

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джере

л

найменува

ння 

показника

значення 

показника

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Додаток 6

до рішення міської ради

____________ № ___________

Зміни до заходів розділу 3.20. «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального 

розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки



Додаток  7

облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Організація гасіння 

пожеж та проведення 

пожежно-рятувальних 

робіт на території 

Лиманської ОТГ

п. 1 викласти в новій 

редакції

Сприяти   забезпеченню   пожежно-   та   

аварійно-рятувальних  підрозділів  

необхідною спецтехнікою

та обладнанням, своєчасному їх 

переоснащенню, забезпеченню  

нормативної  кількості пожежно-

рятувальних

підрозділів у населених пунктах області

1 Реалізація проекту 

“Капітальний ремонт 

покрівлі МПК с. Рубці”

Протягом 

року

КЗ «Лиманський 

центр безпеки 

громадян»

1035,414 1035,414 Реалізація проекту, од. 1

Рядок «Всього» викласти 

в новій редакції

2271,814 1365,414 906,400

найменування показника значення показника

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

до рішення міської ради

__________ № ________

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

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

в пункті 6 стовпчики 3, 12 

викласти в новій редакції

6. Поточний ремонт 

адміністративних приміщень

Протягом 

року

Лиманське ВП 

Слов'янського ВП 

ГУНП в Донецькій 

області

150,0 150,0 Поточний ремонт 

адміністративних 

приміщень

Ремонт підлоги, 

ремонт стін, 

заміна вікон

Підтримувати 

правоохоронні органи 

та органи правосуддя 

задля оперативного 

реагування на прояви 

корупції, організовану 

злочинність з метою 

захисту прав людини

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Витрати на реалізацію, тис.грн. 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 3.25. «Захист прав і свобод громадян» 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



Додаток 9

до рішення міської ради

_____________№___________

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

Підвищен

ня 

спроможн

ості 

місцевого 

самовряду

вання

1

Придбання 

та 

виготовлен

ня 

промоційно

ї продукції

протя

гом 

року

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ 

інвестиційної 

діяльності 

виконавчого 

комітету міської 

ради

49,000 49,00

Виготовлено 

наборів  

(блокноти, 

чашки, 

магніти, 

екоручки, 

тарілки, 

пакети 

100

значення 

показника

В пункті 1 стовпчики 3,12,13 викласти в новій редакції

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Держав-

ного

бюджет

у

місцеви

х 

бюджет

ів

районний 

(міський, 

селищний

, 

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменуванн

я показника

Зміни  до заходів розділу 3.27. «Маркетинг і інновації» 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 

№

з/п

Зміст 

заходу

Термі

н

викон

ан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:



Додаток 10

до рішення міської ради

_____________№___________

Державни

й фонд 

регіональ

ного 

розвитку

інші 

кошти 

державног

о 

бюджету, 

включаюч

и цільові 

субвенції з 

державног

о 

бюджету 

на 

розвиток 

територій

*

Надзв

ичайна 

кредит

на 

програ

ма для 

віднов

лення 

Україн

и 

Європ

ейсько

го 

інвест

иційно

го 

банку 

обласн

ий 

бюдже

т

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

В пункті 7 

стовпчик 5,6,11 

7

Капітальний ремонт 

дороги комунальної 

власності 

Лиманської 

об’єднаної 

територіальної 

громади по 

вул.Підлісна м. 

Лиман

2019

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

1490,000 1490,000 226,340 1263,660

Капітально 

відремонтовано 

1980 кв.м.

1.1.2.Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

житлово-

комунального 

господарства та 

безперебійного 

енерго-, газо- та 

водопостачання 

Т.Ю. КаракуцСекретар міської ради

Зміни  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 

№ з/п Назва проекту

Термін 

реалізації 

проекту

Виконавець

Кошторисна 

вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, 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)

Приміт

каВсього

у тому числі:

кошти державного бюджету
кошти місцевих 

бюджетів

Інші 

джерела 

фінансув

ання *



Додаток 11

до рішення міської ради

_____________№___________

Державний 

фонд 

регіонального 

розвитку

інші кошти 

державного 

бюджету, 

включаючи 

цільові 

субвенції з 

державного 

бюджету на 

розвиток 

територій*

Надзвичайна 

кредитна 

програма для 

відновлення 

України 

Європейсько

го 

інвестиційно

го банку 

обласний 

бюджет

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

В пункті 1 стовпчики 6,8 

викласти в новій редакції

1

Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по 

вул.Поштова м.Лиман 

(коригування)

2019

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

6604,345 5657,289 3364,340 2292,949

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“я
Додати пункт 5

5

Капітальний ремонт даху 

адміністративної будівлі 

Лиманської міської ради за 

адресою: Донецька обл., 

м.Лиман, вул.Привокзальна,25

2019
Виконавчий 

комітет
1590,107 1590,107 742,161 847,946

Капітальний ремонт даху 

адміністративної будівлі 

Лиманської міської рад 

780 кв.м.

2.3.2. Поліпшувати 

спроможність нових громад з 

метою покращення 

управління і надання якісних 

публічних послуг через 

відновлення та розвиток 

інфраструктури надання 

послуг на обласному, 

районному та місцевому 

рівнях.

Т.Ю. КаракуцСекретар міської ради

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

№ з/п Назва проекту

Термін 

реалізації 

проекту

Виконавець

Кошторисна 

вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, 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

аВсього

у тому числі:

кошти державного бюджету
кошти місцевих 

бюджетів

Інші 

джерела 

фінансуванн

я *


