
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     __21.02.2018__                                                                             № ___47______ 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд 

проекту рішення міської ради 

“Про внесення змін та 

доповнень до рішення міської 

ради від 22.12.2017 року № 

7/40-1789 “Про затвердження 

Програми економічного і 

соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2018 

рік та основні напрями розвитку 

на 2019 і 2020 роки” 

 

  
 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 22.12.2017 року № 7/40-1789 “Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 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. Винести на розгляд міської ради проект рішення міської ради “Про внесення 

змін та доповнень до рішення міської ради від 22.12.2017 року № 7/40-1789 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 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 та доповнень 

до рішення міської ради від 

22.12.2017 року № 7/40-1789 

“Про затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2018 

рік та основні напрями розвитку 

на 2019 і 2020 роки” 

 

Розглянувши листи: відділу екології та природних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради від 26.01.2018 року № 0460-02-06; відділу обліку та звітності виконавчого 

комітету міської ради від 24.01.2018 року № 02-04/66; відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської ради від 22.01.2018 року № 09-51/11, відділу 

культури і туризму міської ради від 30.01.2018 року року № 01/05-74; управління освіти, 

молоді та спорту міської ради від 30.01.2018 року № 06-08-19/135 та від 15.02.2018 року 

№ 06-08-19/190; КЛПЗ “Лиманська центральна районна лікарня” від 22.01.2018 року № 

100, КЗ “Лиманський центр первинної медико-санітарної допомоги ім. М.І. Лядукіна” 

від 26.01.2018 року № 97, відділу житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради від 26.01.2018 року №0490-02-06, управління соціального захисту 

населення міської ради  від 22.01.2018 року №05/22-62, відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету міської ради від 16.02.2018 року №0851-02-06, в.о. 

заступника міського голови Муравльової О.М. від 19.02.2018 року № 0876-02-06 та № 

0890-02-06, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни та доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку 

на 2019 і 2020 роки: 
1.1. до заходів розділу 5.22 “Охорона навколишнього природного середовища” 

згідно додатку 1 (додається); 
1.2. до заходів розділу 5.17 “Підтримка сім'ї, дітей та молоді” (додаток 2); 
1.3. до заходів розділу 5.11 “Впровадження заходів територіального планування” 

згідно додатку 3 (додається); 
1.4. до заходів розділу 5.18 “Охорона здоров'я” згідно додатку 4 (додається); 
1.5. до заходів розділу 5.20 “Культура і туризм” згідно додатку 5 (додається); 
1.6. до заходів розділу 5.15 “Освіта” згідно додатку 6 (додається); 
1.7. до заходів розділу 5.5. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура” 



згідно додатку 7 (додається); 
1.8. до заходів розділу 5.14. “Соціальний захист населення” згідно додатку 8 

(додається); 
1.9. доповнити  розділ 5. “Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік” підрозділом 5.26. “Перелік інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватись 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році” згідно додатку 

9 (додається); 
1.10. до заходів розділу 5.4 “Дорожньо-транспортний комплекс” згідно додатку 10 

(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 



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Зміцнювати спроможність 

реагувати на надзвичайні 

екологічні ситуації та 

відновлювати спроможність 

у сфері боротьби з 

нелегальним 

використанням природних 

ресурсів та екологічними 

злочинами

8. Заходи з озеленення міст і 

сіл

 п.47 постанови КМУ № 

1147 від 17.09.1996р.)

2018 рік КП “Лиманський 

“Зеленбуд”

67,2 67,2 Покращення 

стану зеленого 

господарства, 

придбання та 

висадка 

саджанців дерев

450 шт.

Всього 20386,0 0,0 18000,0 168,0 2178,0 40,0

Секретар міської ради                                                                                                                                                                 Т.Ю. Каракуц

інших 

джере

л

найменування 

показника

значення 

показника

Доповнити  розділ 5.22. «Охорона навколишнього природного середовища» заходом №8

Рядок «всього» викласти в новій редакції

Додаток 1

до рішення міської ради 

__________ № ________

Доповнення до  заходів розділу “ Охорона навколишнього природного середовища”  Програми економічного та соціального розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

1



____________ № _____________

облас-

ного

бюдже

ту

бюджету

міст і 

районів

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

Сприяння розвитку та 

підтримки молодіжної політики, 

оздоровленню дітей, 

поліпшенню якості надаваємих 

послуг, проведення заходів із 

сімейної політики та 

патріотичного виховання 

молоді

1 Капітальний ремонт 

інноваційного центру 

розвитку для дітей та 

молоді за адресою: м. 

Лиман вул. 

Незалежності, 15а

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет міської 

ради

1051,003 1051,003 Відкриття центру 1 центр

Всього 4121,519 200,0 700,0 2271,519 950,0

Пункт заходів № 1 розділу 5.17 «Підтримка сім’ї, дітей та молоді» 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 2

до рішення міської ради

Зміни до заходів розділу 5.17 «Підтримка сім’ї, дітей та молоді» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні 

напрями розвитку на 2019 і 2020 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



облас-

ного

Бюджету

бюджету

міст і 

районів

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. Роботи по виготовленню із 

застосуванням 

геоінформаційних технологій у 

цифровій формі актуалізованої 

картографічної основи 

території м. Лиман в масштабі 

1:2000

Протягом 

року

Відділ містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

Лиманської міської 

ради

405,0 405,0 Аналіз та оцінка сучасного 

стану використання території 

міста

Забезпечення раціонального розселення 

соціально-незахищених верств населення, 

раціональне використання території

1. Роботи по розробці  

детального плану  території по 

вулиці Оборони у місті Лиман 

Донецької області

Протягом 

року

Відділ містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

Лиманської міської 

ради

45,0 45,0 Формування планувальної 

організації забудови окремої 

ділянки для будівництва житла 

для соціально-незахищених 

верств населення та ВПО

Всього 1630,0 1630,0

Стовпчики 6 та 9 викласти в новій  редакції :

Пункт заходів виключити:

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 3

до рішення міської ради

____________ № ________

Зміни до заходів розділу 5.11 «Впровадження заходів територіального планування» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та 

основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Розвивати інфраструктуру системи охорони 

здоров’я

3. Капітальний ремонт ФП с. 

Шандриголово КЗ 

"Лиманський ЦПМСД ім. 

Лядукіна"

Протягом року КЗ "Лиманський 

ЦПМСД ім. Лядукіна"

1 394,783 1394,783 Покращення матеріально-

технічної бази лікувально-

профілактичних закладів міста 

та району за рахунок 

державної субвенції в місцевий 

бюджет на соціально-

економічний розвиток міста

1

4. Капітальний ремонт амб. ЗП-

СМ смт. Ямпіль КЗ 

"Лиманський ЦПМСД ім. 

Лядукіна"

Протягом року КЗ "Лиманський 

ЦПМСД ім. Лядукіна"

582,413 582,413 Покращення матеріально-

технічної бази лікувально-

профілактичних закладів міста 

та району за рахунок 

державної субвенції в місцевий 

бюджет на соціально-

економічний розвиток міста

1

Розвивати інфраструктуру системи охорони 

здоров’я

13. Капітальний ремонт 

фельдшерського пункту с. 

Закітне КЗ "Лиманський 

ЦПМСД ім. Лядукіна"

Протягом року КЗ "Лиманський 

ЦПМСД ім. Лядукіна"

1 893,202 1893,202 Покращення матеріально-

технічної бази лікувально-

профілактичних закладів міста 

та району за рахунок 

державної субвенції в місцевий 

бюджет на соціально-

економічний розвиток міста

1

14. Корегування проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт будівлі 

інфекційного відділення

Протягом року КЛПЗ "Лиманська 

центральна районна 

лікарня"

200,0 200,0

Всього 43 323,559 19110,398 24213,161

Разом 53 964,159 29750,998 24213,161

Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 4

до рішення міської ради

__________ № _________

Зміни та доповнення до заходів розділу 5.18 «Охорона здоров'я» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 

2020 роки

Завдання
№

з/п

Стовпчики 6 та 9 викласти в новій  редакції:

Доповнити  пунктами 13 та 14:

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції:

Рядок  "Разом" викласти в новій  редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів



1

облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і

районів

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

Сприяти збереженню та розвивати  

історико-культурну та духовну спадщину, 

створювати умови для патріотичного 

виховання населення

4.1. Придбання комплекту 

музичної апаратури для МБК 

"Зеленоклинський"

Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму міської ради

122,3 122,3 Кількість заходів, які 

забезпечують організацію 

культурного дозвілля 

населення

25

Укріплення основних фондів та 

покращення якості надання ослуг

2.4. Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

"Реконструкцію нежитлової 

будівлі, адміністративного 

корпусу під музичну школу з 

заходами термомодернізації та 

благоустрієм прибудинкової 

території, розташованої за 

адресою: Донецька область, м. 

Лиман, вул. Деповська, буд 

2в" з отриманням позитивного  

експертного звіту

Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму міської ради

250,0 250,0 Виготовлення проектно-

кошторисної документації з 

отриманням позитивного  

експертного звіту

1

Укріплення основних фондів та 

покращення якості надання ослуг

3.4. Проведення "Реконструкції 

покрівлі СБК селища Нове 

відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради" у 

тому числі проведення 

технічного нагляду та 

авторського нагляду

Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму міської ради

714,3 714,3 Кількість закладів культури з 

покращенням якості умов 

праці

1

3.5. Проведення "Капітального 

ремонту будівлі центру 

культури і дозвілля села Рубці 

відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради з 

використанням  заходів 

термомодернізації" у тому 

числі здійснення технічного 

нагляду та авторського 

нагляду

Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму міської ради

1481,1 1481,1 Кількість закладів культури з 

покращенням якості умов 

праці

1

Всього 30444,2 14144,8 16272,4 27,0

Додати пункт заходів 4.1:

Додати пункт 2.4:

Пункти заходів 3.4 та 3.5 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 5

до рішення міської ради

__________ № _________

Зміни та доповнення до заходів розділу 5.20 «Культура і туризм» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями 

розвитку на 2019 і 2020 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан -

ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

1



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

49

Капітальний ремонт (опалення 

«тепла підлога»  в кімнатах 

6,9,12,20,23,25) ДНЗ № 6 у м. 

Лиман, вул. Слобожанська, 

буд.85 Донецької області

Протягом  року
Управління освіти, 

молоді та спорту
878,9 878,9

Кількість закладів , які будуть

відремонтовано
1

50

 Реконструкція відкритого 

спортивного майданчику зі 

штучним покриттям, розміром 

38х20 метрів, на території 

Лиманського НВК «гімназія-

загальноосвітній навчальний 

заклад І ступеню» за адресою : 

вул. Незалежності , 44, м. 

Лиман, Донецька область

Протягом  року
Управління освіти, 

молоді та спорту
634,657 634,657

Кількість закладів , які будуть

реконструйовано
1

51
Придбання акустичної системи 

та микшерного пульту
Протягом  року

Управління освіти, 

молоді та спорту
25,7 25,7

Кількість придбаного

обладнання
3

52

 Виконання робочого  проекту 

«Поліпшення умов безпеки 

учнів Дробишевської ЗОШ 

шляхом встановлення камер 

відео спостереження та 

освітлення території» 

(Встановлення камер відео 

спостереження, 1– ша черга; 

встановлення світлодіодних 

вуличних ліхтарів з 

використанням ВДЄ, 2-га 

черга)

Протягом  року

Управління освіти, 

молоді та спорту, ГО 

«Форпост»

107,468 107,468

Кількість об’єктів, де буде

встановлено 

відеоспостереження та

освітлення

1

53

Виконання проектних робіт за 

робочим  проектом 

«Реконструкція харчоблоку  

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5, розташованої за 

адресою вул. Театральна, 5а»

Протягом  року
Управління освіти, 

молоді та спорту
456,603 456,603

Кількість закладів, по яким

буде виготовлено проектно-

кошторисну документацію

1

Ітого 192115,255 122063,703 41533,781 28517,771

Всього 205418,155 122063,703 53281,981 30072,471

Доповнити розділ 5.15 «Освіта» пунктами 49-53:

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру

Рядок «Ітого» викласти в новій редакції:

Рядок «Всього» по розділу 5.15 «Освіта» 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 6

до рішення міської ради

__________ № ________

Доповнення до заходів розділу 5.15 «Освіта» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



Додаток 7

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

5.5. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 

3

Додати пункти 3.5, 3.6, 3.7.

3.5 КП "Лиманська СЄЗ"  130,000 130,000 3 об'єкта

3.6 КП "Лиманська СЄЗ"  319,000 319,000 3 об'єкта

3.7 КП "Лиманська СЄЗ"  2565,840 2565,840 1 об'єкт

36093,840 8579,000 3014,840 24500,000

4 Теплопостачання

Додати пункт 4.3

4.3 КП "Лиманська СЄЗ"  20,030 20,030 5 об'єктів

2020,030 20,030 2000,000

6 Благоустрій 

6.1

6.1.5 809,700 809,700 1 об'єкт

6.1.9 1396,400 1396,400 0,000 1 транспортний засіб

Зміни та доповнення до заходів розділу 5.5. «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 
2018 рік та основні  напрями розвитку на 2019 і 2020 роки

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

Забезпечення ефективного функціонування 
житлово-комунального господарства та 
безперебійного енерго-, газо- та 
водопостачання об'єктів соціальної сфери, 
освіти, охорони здоров'я

Водопровідно-
каналізаційне 
господарство

Оплата спожитої 
електроенергії водяними 
свердловинами, що 
знаходяться в господарчому 
веденні

протягом 
року

Оплата електроенергії за 
водопостачання

Утримання мереж 
водопостачання та каналізації 
сіл та селищ Лиманського 
району

протягом 
року

Утримання мереж 
водопостачання в належному 

стані

Капітальний ремонт 
водопровідних мереж с.Рубці, 
Лиманського району, 
Донецької області

протягом 
року

Капітальний ремонт мереж 
водопостачання

Рядок «Всього» викласти у 
новій редакції

Погашення заборгованості за 
послуги теплопостачання 
квартир комунальної власності 
м.Лиман 

протягом 
року

Погашення заборгованості за 
комунальні послуги квартир 

комунальної власності

Рядок «Всього» викласти у 
новій редакції

Дорожньо-мостове 
господарство

В пункті  6.1.5  стовпчики 3, 
6, 9  викласти в новій 
редакції:

Капітальний ремонт та 
утримання мосту через річку 
Сіверський Дінець

протягом 
року

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Підвищення рівня комфорту 
громадян

Пункти  6.1.7; 6.1.8; 6.1.10  
вилучити з заходів розділу

в пунктах 6.1.9 стовпчики 
3,6,9,11 викласти в новій 
редакції

Збільшення статутного 
капіталу підприємства-
придбання ескаватора-
навантажувача

протягом 
року

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Благоустрій ОТГ та 
покращення стану зелених 

насаджень



6.1.13
КП "Лиманська СЄЗ" 4000,0 4000,0 Безпека руху пішоходів 800 кв.м

6.1.14
10100,0 500,0 9600,0 Збереження стану доріг 55,2 км

Додати п.6.1.15

6.1.15 147,600 147,600 18 доріг

48242,500 38642,500 9600,000

6.2 Зовнішнє освітлення

6.2.2 КП "Лиманська СЄЗ" 1120,0 1120,0

6.2.3 КП "Лиманська СЄЗ" 720,0 720,0

6.4 Похоронна справа

6.4.7 1086,800 1086,800 200 м

3652,700 3652,700

6.5 Санітарне очищення

Додати пункт 6.5.9

6.5.9 1272,600 1272,600 1 об'єкт

3714,600 3714,600

6.7 Інше

6.7.6 1200,000 1200,000 1 об'єкт

6.7.11 750,000 750,000 3 торгових ряди

71832,585 62232,585 9600,000

131293,433 8579,000 86614,433 26500,000 9600,000

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

В пунктах 6.1.13, 6.1.14 
стовпчик 5 викласти в новій 
редакції

Капітальний ремонт 
прибудинкової території

протягом 
року

Будівництво зливової 
каналізації м.Лиман

протягом 
року

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Оплата сертифікатів про 
готовність об“єктів до 
експлуатації

протягом 
року 

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Покращення руху 
транспортних засобів

Рядок «Всього» викласти у 
новій редакції

В пунктах 6.2.2, 6.2.3 
стовпчик 5 викласти в новій 
редакції

Утримання зовнішнього 
освітлення м. Лиман

протягом 
року

Підвищення рівня комфорту 
громадян, зниження рівня 
злочинності та ризику ДТП

Утримання зовнішнього 
освітлення сіл та селищ 
Лиманської ОТГ 

протягом 
року

Підвищення рівня комфорту 
громадян, зниження рівня 
злочинності та ризику ДТП

В пункті 6.4.7  стовпчики 3, 
6, 9  викласти в новій 
редакції:

Встановлення огорожі на 
кладовищах ОТГ та 
капітальний ремонт (в т.ч. 
проектно-кошторисна 
документація)

протягом 
року

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Належне утримання та 
функціонування кладовищ на 

території Лиманської ОТГ

Рядок «Всього» викласти у 
новій редакції

Будівництво громадського 
туалету парк ім.Кизима місто 
Лиман Донецької обл.

протягом 
року

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Підвищення рівня комфорту 
громадян

Рядок «Всього» викласти у 
новій редакції

В пунктах 6.7.6, 6.7.11  
змінити назву заходів 
(стовпчик 3) та  викласти в 
новій редакції:

Благоустрій парку смт.Зарічне: 
облаштування тротуарів, 
клумб, освітлення території (в 
т.ч. проектно-кошторисна 
документація) та проведення 
інвентаризації земельної 
ділянки комунальної власності 
Лиманської міської ради, що 
використовується для 
обслуговування парку в смт 
Зарічне, майдан Ю.Гагаріна 
Лиманського району 
Донецької області

Протягом 
року

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Підвищення рівня безпеки та 
комфорту громадян

Облаштування торгівельних 
рядів на  території Лиманської 
ОТГ ( в т.ч проектно- 
вишукувальні роботи) (с.Рубці, 
с. Лозове, с.Нове)

Протягом 
року

КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Підвищення рівня комфорту 
громадян

Рядок «Разом по розділу 6» 
викласти у новій редакції

Рядок «Всього по програмі» 
викласти у новій редакції 



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 значення показника

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

5.14. Соціальний захист населення

35

935,00   935,00   40

36

152,00   152,00   16

37

214,00   214,00   40

38

43,20   43,20   40

39

713,00   713,00   40

192566,3 183728,5 224,9 8612,9

Секретар міськуої ради                                                                             Т.Ю. Каракуц

Доповнення до заходів розділу 5.14. «Соціальний захист населення»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями 

розвитку на 2019 і 2020 роки

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

Сприяння пошуку та залученню 
фінансових та інших ресурсів з 
різних джерел, необхідних для 
надання соціальних послуг на рівні 
громади 

Доповнити пунктами 35, 36,  
37,38, 39

Капітальний ремонт приміщень 
відділення стаціонарного 
догляду для постійного 
проживання в с.Рубці, 
вул.Лісна,1а  Територіального 
центру м.Лиман

Протягом 
року

Територіальний  центр 
соціального  
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) м. Лиман 

Покращення матеріально- 
технічного стану 
стаціонарного відділення та 
забезпечення комфортних умов 
проживання, кількість осіб

Капітальний ремонт   системи 
опалення   Територіального 
центру, розташованого по  
вул.1-го Травня,2, м. Лиман

Протягом 
року

Територіальний  центр 
соціального  
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) м. Лиман 

Створення комфортних умов 
прцівників Територіального 
центру, кількість осіб

Встановлення огорожі 
відділення стаціонарного 
догляду для постійного 
проживання Територіального 
центру м.Лиман, 
розташованого за адресою 
с.Рубці  вул.Лісна,1а 

Протягом 
року

Територіальний  центр 
соціального  
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) м. Лиман 

Забезпечення безпечних умов 
проживання  даної категорії 
осіб та збереження 
матеріально-технічної бази 
відділення стаціонарного 
догляду, кількість осіб 

Монтаж та 
пусконалагоджування 
автоматичної пожежної 
сигналізації - спальний корпус 
та котельня  стаціонарного 
відділення   постійного 
проживання Територіального 
центру,розташованих в с.Рубці, 
вул.Лісна, 1а

Протягом 
року

Територіальний  центр 
соціального  
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) м. Лиман 

Забезпечення безпечних умов 
проживання  даної категорії 
осіб та збереження 
матеріально-технічної бази 
відділення стаціонарного 
догляду, кількість осіб 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території  
відділення стаціонарного 
догляду для постійного 
проживання  с.Рубці, 
вул.Лісна,1-а  Територіального 
центру м.Лиман

Протягом 
року

Територіальний  центр 
соціального  
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) м. Лиман 

Покращення матеріально- 
технічного стану 
стаціонарного відділення та 
забезпечення комфортних умов 
проживання, кількість осіб

«Всього по розділам» 
викласти в новій редакції



Додаток 9

до рішення міської ради

____________№_________

Доповнення  до розділу 5. «Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об“єднаної територіальної громади на 2018 рік»

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

Доповнити підрозділом 5.26. Перелік інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році

Перелік проектів, які подані у 2017 році

1 12901,45* 11611,305 1290,145

2062 кв. м

2

14016,316* 12614,684 1401,632

2287 кв. м

3
15716,494* 14144,845 1571,649

1838 кв. м

Всього по підрозділу 42634,26 38370,834 4263,426

* вартість проекту, без врахування вартості ПКД, яка виконана в 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету

Перелік проектів, які подані для участі у додатковому конкурсному відборі, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів ДФРР

4

3686,22800 2543,49700 1142,73100 Реконструкція будівлі 1

5

5604,25400 4427,36100 1176,89300 1

6

4686,16460 3702,07060 984,09400 8600 кв. м

7

1678,41700 1325,94900 352,46800 3052 кв. м

8

1618,09500 1278,29500 339,80000 3410 кв. м

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

“Капітальний ремонт 
Ямпільського навчально-
виховного комплексу” 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів — дошкільний 
навчальний заклад” 
Лиманської міської ради 
Донецької області

Протягом 
року

Управління освіти, 
молоді та спорту

Капітальний ремонт 
приміщення

“Капітальний ремонт Ярівської 
загальоосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів” Лиманської міської 
ради Донецької області

Протягом 
року

Управління освіти, 
молоді та спорту

Капітальний ремонт 
приміщення

“Капітальний ремонт 
приміщень будівлі МБК 
“Зеленоклинський”

Протягом 
року

Відділ культури і 
туризму міської ради Капітальний ремонт 

приміщення

Реконструкція будівлі аптеки 
під діагностичний центр, 
розташований за адресою: вул. 
Гасієва (Чапаєва) 36а, м. 
Лиман, Донецької області

Протягом 
року

КЗОЗ «Лиманська 
міська лікарня»

Капітальний ремонт другого 
поверху та підвальних 
приміщень КЗ "Лиманський 
ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна 

Протягом 
року

КЗ «Лиманський центр 
медико-санітарної 
допомоги ім. М.І. 

Лядукіна»

Капітальний ремонт: 
термомодернізація будівлі та 
проведення  внутрішніх робіт

Капітальний ремонт дороги 
комунальної власності 
Лиманської об’єднаної 
територіальної громади по 
вул.Одеська м.Лиман

Протягом 
року

КП «Лиманський 
«Зеленбуд»

Покращення руху 
транспортних засобів та 

пішоходів

Капітальний ремонт дороги 
комунальної власності 
Лиманської об’єднаної 
територіальної громади по 
вул.Перемоги с. Зарічне 

Протягом 
року

КП «Лиманський 
«Зеленбуд»

Покращення руху 
транспортних засобів та 

пішоходів

Капітальний ремонт дороги 
комунальної власності 
Лиманської об’єднаної 
територіальної громади по 
вул.Поштова  м.Лиман

Протягом 
року

КП «Лиманський 
«Зеленбуд»

Покращення руху 
транспортних засобів та 

пішоходів



9

789,27433 623,52733 165,74700 1140 кв. м

10

2448,29656 1934,15456 514,14200 2370 кв. м

11

КП "Лиманська СЄЗ"  

2572,94000 1518,03500 1054,90500

3000 м

12

КП "Лиманська СЄЗ"  

7314,70760 5047,14860 2267,55900

2558 м

13

600,23300 474,18400 126,04900 1

14

598,70000 538,80000 59,90000 2

15

1645,00000 1480,00000 165,00000 4

Всього по підрозділу 33242,31009 24893,02209 8349,28800

Разом по заходам 75876,57009 63263,85609 12612,7140

Секретар міської ради                                                                  Т.Ю. Каракуц

Капітальний ремонт тротуару 
м. Лиман, вул. Грушевського 
(Свердлова) (від вул. Пушкіна 
до вул. Свободи)

Протягом 
року

КП «Лиманський 
«Зеленбуд»

Забезпечено безпеку  руху  
пішоходів

Капітальний ремонт тротуару 
м. Лиман, вул. Пушкіна (від 
магазина «Арбат 2» до вул. 
Соснова (Петровського)

Протягом 
року

КП «Лиманський 
«Зеленбуд»

Забезпечено безпеку  руху  
пішоходів

Капітальний ремонт 
водопровідних мереж с.Рубці 
Краснолиманського району 
Донецької області

Протягом 
року

Капітальний ремонт мереж 
водопостачання

Капітальний ремонт системи 
водопроводу у селищі Нове 
Лиманського району (друга 
черга)

Протягом 
року

Капітальний ремонт мереж 
водопостачання

Реконструкція котельні центра 
соціально-психологічної 
реабілітації дітей м. Лиман 
Донецької області, 
розташованої за адресою: вул. 
Свободи, 104, м. Лиман 
Донецької області

Протягом 
року

Центр соціально-
психологічної 

реабілітації дітей м. 
Лиман Донецької 

області

Покращення матеріально-
технічної бази,  умов 

перебування вихованців та 
працівників  центру соціально-

психологічної реабілітації 
дітей м. Лиман

Покращення якості та 
доступності надання 
адміністративних послуг 
шляхом придбання 
спеціального обладнання для 
центру надання 
адміністративних послуг 
виконавчого комітету 
Лиманської міської ради 
Донецької області

Протягом 
року

Відділ надання 
адміністративних 

послуг виконавчого 
комітету Лиманської 

міської ради

Оснащення  робочих місць 
спецобладнанням для 

оформлення та видачі паспорта 
громадянина України

Розбудова інженерно-
транспортної інфраструктури 
Індустріального парку 
«Лиманський» Протягом 

року

Виконавчий комітет 
Лиманської міської 

ради

Розроблення проектно-

кошторисних документацій за 
видами робіт: газопостачання, 
водопостачання/водовідведенн

я, енергопостачання



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Покращити умови перевезення 

автомобільним транспортом

3

Придбання паливно-

мастильних матеріалів для 

соціальних автобусів 

призначених для перевезення 

пасажирів на міському 

маршруті та на установку 

газового обладнання

Протягом року КП «Лиманська СЄЗ» 301,98 301,98 Кількість автобусів, одиниць 6

Всього 4871,98 4871,98

Доповнити розділ 5.4 «Дорожньо-транспортний комплекс» пунктом 3:

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 10

до рішення міської ради

__________ № ________

Доповнення до заходів розділу 5.4 «Дорожньо-транспортний комплекс» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями 

розвитку на 2019 і 2020 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.


