
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
     13.12.2019                                                                                     № 512

 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 від 11.12.2019 

року №7409-02-06, №7440-02-06, 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, від 17.10.2019 року № 7/69-4159, від 

21.11.2019 року № 7/71-4310): 
1.1. розділ 3.12. “Соціальний захист населення” 
в пункті 9 цифри “28075,2” замінити на “28637,0” 
в пункті 10 цифри “6008,9” замінити на “6292,4” 
в пункті 32 цифри “120,0” замінити на “97,1” та значення показника  з “10” 

на “9” 
в пункті 38 цифри “414,25” замінити на “440,85” 
в пункті 53 цифри “23,75” замінити на “3,75” 
в пункті 54 цифри “62” замінити на “55,4” та значення показника з “230” на 

“145”   
згідно додатку 1 (додається). 
1.2. розділ 3.19. “Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території 

області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб” 
в пункті 1 цифри “458,8” замінити на “481,7” 
в пункті 9 цифри “80,0” замінити на “64,0” та значення показника  з “10” на 



“11” 
згідно додатку 2 (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

В пунктах 9, 10 заходів стовпчики 6,7 

викласти в новій редакції

9 Видатки бюджету за призначеними  субсидіями

Протягом 

року

УСЗН 
28637,0 28637,0

Кількість отримувачів 

субсидій, осіб
10700

10

Видатки бюджету на надання пільг населенню 

на оплату ЖКП і придбання твердого палива та 

скрапленого газу

Протягом 

року

УСЗН 

6292,4 6292,4 Кількість осіб 2500

В пунктах 32, 54 заходів стовпчики 6,9,13 

викласти в новій редакції

32 Видатки на забезпечення дітей з інвалідністю  і 

дітям віком  до двох років, які належать до 

групи ризику щодо отримання інвалідності , 

реабілітаційних  послуг

Протягом 

року

УСЗН 

97,1 97,1 Кількість осіб 9

54 Підписка міської газети, забезпечення 

публікації тематичних  матеріалів щодо 

вшанування громадян постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи осіб прирівняних до 

них, ветеранів війни та праці, ветеранів 

Афганської війни (воїнів-інтернаціоналістів ), 

осіб з інвалідністю  

Протягом 

року
УСЗН 55,4 55,4

Кількість  видань 

міської газети, од.
145

В п. 38, 53 заходів стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

38
Надання матеріальної допомоги громадянам 

постраждалим внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, осіб прирівняних до них, ветеранів 

війни та праці, ветеранів Афганської війни 

(воїнів-інтернаціоналістів ), осіб з інвалідністю

Протягом 

року
УСЗН 440,85 440,85 Кількість  осіб 247

53
Відшкодування вартості проведеного 

обстеження методом комп’ютерної томографії,  

громадянам постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи осіб прирівняних до 

них, ветеранів війни та праці, ветеранів 

Афганської війни, осіб з інвалідністю

Протягом 

року
УСЗН 3,75 3,75 Кількість  осіб 2

«Всього по розділам» викласти в новій 

редакції
188259,43 181285,90 1405,40 5568,13

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Сприяння пошуку та 

залученню фінансових 

та інших ресурсів з 

різних джерел, 

необхідних для надання 

соціальних послуг на 

рівні громади

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 1
до рішення міської ради
____________№_________

Зміни  до заходів розділу 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

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



облас-

ного

бюдже

ту

бюджету

міст і 

районів

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

В п. 1 заходів стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

В п. 9 заходів стовпчики 

6,8,13 викласти в новій 

редакції

«Всього по розділам» 

викласти в новій редакції
1613,50 698,30 64,00 851,20

Секретар міської ради                                                                            Т.Ю. Каракуц

Кількість осіб 11

263

9 Надання одноразової

матеріальної

допомоги особам з

інвалідністю

внаслідок війни з

числа учасників АТО

та ООС та членам

сімей загиблих

учасників АТО та

ООС

Протягом 

року
УСЗН 64,0 64,0

481,7 Кількість осіб

Створення системи 

психологічної, соціальної та 

фізичної реабілітації для 

населення, яке постраждало 

внаслідок проведення 

конфлікту. Підтримувати 

воїнів АТО та їх сім'ї 

1 Одноразова виплата 

постраждалим учасникам АТО 

та ООС і членам сімей 

загиблих учасників АТО та 

ООС

Протягом 

року
УСЗН 481,7

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  3.19 «Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб»  Програми економічного і соціального 

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

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.


