
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

____15.12.2021___                                       м. Лиман                                             №__618___ 

 
 Про попередній розгляд та схвалення проєкту рішення 

міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради 
від 24.12.2020 №8/3-72 “Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку Лиманської 
об'єднаної територіальної громади на 2021 рік” 

 

  
 

Розглянувши проєкт рішення міської ради “Про внесення змін до рішення 
міської ради від 24.12.2020 №8/3-72 “Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік”, 
керуючись п.1 ч.2 ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 

 
1. Схвалити та внести на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-72 “Про затвердження 
Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної 
громади на 2021 рік”. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Авдєєнко Н. П. 
 
 
 
 
 
Міський голова                        Олександр ЖУРАВЛЬОВ 
 
 
 
 



 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
                                                                 м. Лиман                                                 №               

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 
від 24.12.2020 №8/3-72 “Про затвердження 
Програми економічного і соціального 
розвитку Лиманської об'єднаної 
територіальної громади на 2021 рік” 

 
Розглянувши листи: управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

від 26.11.2021 №05/01-12/904, від 29.11.2021 №05/01-12/910 та від 10.12.2021 №05/01-
12/972; КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської ради 
від 26.11.2021 №1194 та від 13.12.2021 №1311; КНП “Лиманська центральна районна 
лікарня” від 13.12.2021 №1606; відділу культури і туризму Лиманської міської ради 
від 26.11.2021 №01/05-520; відділу житлово-комунального господарства виконавчого 
комітету міської ради від 26.11.2021 №8800-02-06, від 08.12.2021 №9200-02-04; 
управління соціального захисту населення міської ради від 29.11.2021 №8852-02-06; 
від 06.12.2021 №9120-02-06, від 13.12.2021 №9347-02-06, 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 2021 рік (із змінами, внесеними рішенням 
міської ради від 18.02.2021 №8/5-650; від 18.03.2021 №8/6-723; від 22.04.2021 №8/7-
842, від 20.05.2021 №8/8-1138, від 01.06.2021 №8/9-1350; 17.06.2021 №8/10-1372; від 
22.06.2021 №8/11-1529, від 22.07.2021 №8/12-1550, від 19.08.2021 №8/13-1773, від 
16.09.2021 №8/14-1982, від 21.10.2021 №8/16-2129, від 18.11.2021 №8/17-2213): 

1.1. Розділ 2.11. “Освіта”: 
доповнити пунктом 49 такого змісту: “Придбання сміттєвих баків”; 
доповнити пунктом 50 такого змісту: “Придбання обладнання для ЦПРПП”; 
в пункті 23 “Нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу 

“під ключ” будівлі ЗОШ I-III ступенів №5 за адресою: Донецька область, м. Лиман, 
вул. Театральна, 5” цифри “2140,5” змінити на “501,097”; 

в пункті 2 “Зберігання і доставка підручників для учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів” цифри “219,8” змінити на “93,6”; 

в пункті 5 “Забезпечення працівників індивідуальними засобами захисту органів 
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дихання” цифри “378,0” змінити на “391,7”; значення показника “540” змінити на 
“576”; 

в пункті 12 “Інші заходи з виконання  протипожежної безпеки по закладах 
освіти”  цифру “1725,687” змінити на “1169,326”, цифру “1133,559” змінити на 
“577,198”; 

в пункті 16 “Заходи з виконання програми національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді” цифри “609,0” змінити на “489,9”; 

в пункті 1 “Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів 
закладів загальної середньої освіти” цифри “3374,2” змінити на “1992,5”; 

в пункті 2 “Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів пільгової 
категорії (учнів 5-11 класів з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування,  учнів 1-4 класів з малозабезпечених сімей, 
дітей-інвалідів, учнів ЗЗСО, батьки яких є учасниками АТО)” цифри “692,0” змінити 
на “511,8”; 

в пункті 3 “Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів з 
числа малозабезпечених сімей та учасників АТО загальноосвітніх навчальних 
закладів, які відвідують групи подовженого дня” цифри “47,0” змінити на “34,8”; 

в пункті 4 “Забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітям 
дошкільного віку в дошкільних закладах” цифру “4226,6” змінити на “3918,3”, цифру 
“2578,9” змінити на “2270,1”, цифру “1647,7” змінити на “1648,2”; 

пункт 6 “Забезпечення харчуванням дітей в пришкільних таборах з денним 
перебуванням” вважати таким, що втратив чинність; 

в пункті 7 “Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів з числа внутрішньо 
переміщених осіб; учнів, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій і збройних конфліктів; учнів ВПО та які мають статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які відвідують групи 
подовженого дня” цифри “605,8” змінити на “448,1”; 

в пункті 8 “Забезпечення підвозу учнів до місця навчання в сільській місцевості” 
цифри “5079,5” змінити на “3281,4”; 

в пункті 9 “Підвіз учнів  для здачи зовнішнього незалежного оцінювання та 
державної підсумкової атестації” цифри “64,9” змінити на “134,0”; 

в пункті 10 “Підвіз учнів на спортивні змагання” цифри “150,0” змінити на 
“42,4”; 

в пункті 21 “Поточне утримання центра позашкільної роботи” цифри “3882,9” 
змінити на “3642,6” 

згідно додатку 1 (додається). 
1.2. Розділ 2.12. “Підтримка сім'ї, дітей та молоді”: 
в пункті 1 цифри “128,0” змінити на “102,57”; 
доповнити пунктом 5 такого змісту: “Придбання вивіски” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. Розділ 2.13. “Охорона здоров'я”: 
доповнити пунктом 24 такого змісту: “Капітальний ремонт системи опалення 

амбулаторії ЗПСМ смт. Зарічне КНП “ЦПМСД” Лиманської міської ради”; 
доповнити пунктом 25 такого змісту: “Капітальний ремонт системи опалення 

амбулаторії ЗПСМ с. Нове КНП “ЦПМСД” Лиманської міської ради”; 
в пункті 18 зміст заходу “Виготовлення проектно-кошторисної документації по 

об’єкту: “Нове будівництво кисневої станції з генератором кисню з комплектом 
обладнання і підключення корпусів до медичного газопостачання КНП “Лиманська 
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центральна районна лікарня” за адресою: м.Лиман, вул.Незалежності,64”” змінити на 
“Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: “Нове будівництво 
кисневої станції з генератором кисню з комплектом обладнання і підключення 
корпусів до медичного газопостачання КНП “Лиманська центральна районна лікарня” 
за адресою: м.Лиман, вул.Незалежності,64. Коригування””; цифру всього “117,5” 
змінити на “882,8”, цифру за рахунок коштів державного бюджету “0,0” змінити на 
“765,3”; 

в пункті 1 “Цукрознижуючими препаратами  та лікарськими засобами для 
нецукрововго діабету” цифри “83,5” змінити на “10,0”; 

в пункті 2 “Медикаментами” цифри “505,8” змінити на 614,3”; 
в пункті 2 “Лікарськими засобами дітей” цифри “50,0” змінити на “15,0” 
згідно додатку 3 (додається). 
1.4. Розділ 2.14. “Фізичне виховання та спорт”: 
в пункті 7 “Придбання матеріалів та виконання робіт по встановленню 

“Спортивної площадки озеро” в рамках реалізації Указу Президента України 
№574/2020 від 17.12.2020р. “Про започаткування соціального проекту “Активні парки 
- локації здорової України”” цифри “231,823” змінити на “204,139”; 

в пункті 1 “Проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та участь у 
спортивно-масових заходах спортсменів Лиманщини” цифри “1597,0” змінити на 
“1517,4” 

згідно додатку 4 (додається). 
1.5. Розділ 2.15. “Культура і туризм”: 
доповнити пунктом 14 такого змісту: “Придбання комп'ютера в зборі (системний 

блок, монітор, клавіатура, мишка) з предустановленою операційною системою для 
музичної школи м. Лиман” 

згідно додатку 5 (додається). 
1.6. Розділ 2.18. “Соціальний захист населення”: 
в пункті 27 цифри “274,1” змінити на “272,6” 
в пункті 33 цифри “500,0” змінити на “501,5” 
в пункті 52 цифри “346,6” змінити на “213,9”, значення показника “70” змінити 

на “42”; 
в пункті 54 цифри “68,6” змінити на “79,0” 
згідно додатку 6 (додається). 
1.7. Розділ 2.20. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
підрозділ 1.2 “Поточний ремонт житлового фонду” 
доповнити пунктом 1.2.6 такого змісту: “Поточний ремонт вхідної групи 

підвального приміщення житлового будинку №2 вул. Івана Лейко, м. Лиман” 
підрозділ 5.3. “Утримання зелених насаджень загального користування” 
в пункті 5.3.5 цифри “390,637” змінити на “440,237”, значення показника “15000” 

змінити на “16650” 
підрозділ 5.4. “Утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних та 

фінансування робіт з інвентаризації земельних ділянок під кладовища” 
в пункті 5.4.3 цифри “30,241” змінити на “23,891” 
підрозділ 5.7 “Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти наведені 

вище” 
пункт 5.7.21 “Придбання піскорозкидувача навісного для КП “Лиманський 

“Зеленбуд”  вважати таким, що втратив чинність 
згідно додатку 7 (додається). 
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1.8. Розділ 2.23. “Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на 
території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб”: 

в пункті 1 цифри “685,3” змінити на “700,5”; 
в пункті 2 цифри “243,0” змінити на “227,8”; 
в пункті 8 цифри “69,0” змінити на “115,0”, значення показника “12” змінити             

на “19” 
згідно додатку 8 (додається). 
1.9. Додаток 3 “Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких 

пропонується у 2021 році”: 
Розділ 6 “Перелік інвестиційних проектів реалізація яких пропонується за 

рахунок коштів бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади”: 
Вилучити пункти 2, 3 ,5, 6 
згідно додатку 9 (додається). 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Вінничук). 
 
 
 
 
Міський голова                                                                             Олександр ЖУРАВЛЬОВ 



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

49. Придбання сміттєвих баків Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

35,0 35,0 Кількість закладів, 
для яких буде 
придбано баки

2

50. Придбання обладнання для ЦПРПП Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

82,4 82,4 Кількість 
обладнання

4

2.1.1. Підвищення якості та доступності 
дошкільної та базової середньої освіти

23. Нестандартне приєднання до електричних мереж системи 
розподілу “під ключ” будівлі ЗОШ I-III ступенів №5 за 
адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Театральна, 5 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

501,097 501,097 Потужність 
приєднання              
Протяжність лінії 
приєднання

160 кВт II 
категорія  
588,1 м

2.1.1. Підвищення якості та доступності 
дошкільної та базової середньої освіти

2. Зберігання і доставка підручників для учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

93,6 93,6 Кількість 
підручників

11720

2.1.1. Підвищення якості та доступності 
дошкільної та базової середньої освіти

5. Забезпечення працівників індивідуальними засобами захисту 
органів дихання

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

391,7 391,7 Кількість 
працівників, які 
будуть забезпечені 

576

2.1.1. Підвищення якості та доступності 
дошкільної та базової середньої освіти

12. Інші заходи з виконання  протипожежної безпеки по закладах 
освіти

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

1169,326 577,198 592,128 Розробка ПКД на 
облаштування 
системи пожежної 
сигналізації, 
облаштування 
блиcкавкозахисту; 
перезарядка 
вогнегасників; 
встановлення 
дверей на сходах і 
клітинах, кількість 
заходів

11

2.1.1. Підвищення якості та доступності 
дошкільної та базової середньої освіти

16. Заходи з виконання програми національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

489,9 489,9 Кількість заходів 72
В пункті 16 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

Доповнити пунктами 49-50 такого змісту:
2.1.1. Підвищення якості та доступності 
дошкільної та базової середньої освіти

В пункті 23 стовпчики 6 та 8 викласти в новій редакції:

В пункті 2 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

В пункті 5 стовпчики 6, 9 та 13 викласти в новій редакції:

В пункті 12 стовпчики 6 та 7  викласти в новій редакції:

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 2.11 “Освіта” Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

№ 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.



2.1.3. Створення умов для самореалізації 
молодих дівчат та хлопців

1. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 
класів закладів загальної середньої освіти

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

1992,5 1992,5 Кількість учнів 
пільгової категорії

1889

2.1.3. Створення умов для самореалізації 
молодих дівчат та хлопців

2. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 
пільгової категорії (учнів 5-11 класів з малозабезпечених 
сімей, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування,  учнів 1-4 класів з малозабезпечених сімей, дітей-
інвалідів, учнів ЗЗСО, батьки яких є учасниками АТО)

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

511,8 511,8 Кількість учнів 
пільгової категорії

421

2.1.3. Створення умов для самореалізації 
молодих дівчат та хлопців

3. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 
класів з числа малозабезпечених сімей та учасників АТО 
загальноосвітніх навчальних закладів, які відвідують групи 
подовженого дня 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

34,8 34,8 Кількість учнів 
пільгової категорії

34

2.1.3. Створення умов для самореалізації 
молодих дівчат та хлопців

4. Забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітям 
дошкільного віку в дошкільних закладах

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

3918,3 2270,1 1648,2 Кількість дітей, які 
забезпечуються 
харчуванням

1116

2.1.3. Створення умов для самореалізації 
молодих дівчат та хлопців

6. Забезпечення харчуванням дітей в пришкільних таборах з 
денним перебуванням

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

0,0 0,0 Кількість учнів, 
яким буде 
забезпечено 
харчування в 
пришкільних 
таборах

0

2.1.3. Створення умов для самореалізації 
молодих дівчат та хлопців

7. Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів з числа 
внутрішньо переміщених осіб; учнів, які мають статус 
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 
конфліктів; учнів ВПО та які мають статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які 
відвідують групи подовженого дня

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

448,1 448,1 Кількість учнів 
пільгової категорії

374

2.1.3. Створення умов для самореалізації 
молодих дівчат та хлопців

8. Забезпечення підвозу учнів до місця навчання в сільській 
місцевості

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

3281,4 3281,4 Кількість учнів, які 
потребують підвозу 

549

2.1.3. Створення умов для самореалізації 
молодих дівчат та хлопців

9. Підвіз учнів  для здачи зовнішнього незалежного оцінювання 
та державної підсумкової атестації

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

134,0 134,0 Кількість учнів, які 
потребують підвозу 

255

2.1.3. Створення умов для самореалізації 
молодих дівчат та хлопців

10. Підвіз учнів на спортивні змагання Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

42,4 42,4 Кількість заходів 50

2.1.3. Створення умов для самореалізації 
молодих дівчат та хлопців

21. Поточне утримання центра позашкільної роботи Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

3642,6 3642,6 Кількість учнів та 
гуртків

1134/77

Секретар міської ради Надія ЛЯШКО

В пункті 7 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

В пункті 8 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

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

В пункті 10 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

В пункті 21 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

В пункті 1 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

В пункті 2 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

В пункті 3 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

В пункті 4 стовпчики 6, 9 та 11 викласти в новій редакції:

Пункт 6 вважати таким, що втратив чинність:





обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

Інше завдання: сприяти пошуку та 
залученню фінансових та інших ресурсів з 
різних джерел, необхідних для надання 
соціальних послуг на рівні громади

1. Організація спільних заходів з  міськими 
дитячими та молодіжними громадськими 
організаціями, молодіжними центрами, 
скаутськими клубами, осередками, 
Молодіжною радою Лиманської ОТГ 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

102,57 102,57 Кількість установ 1

Інше завдання: сприяти пошуку та 
залученню фінансових та інших ресурсів з 
різних джерел, необхідних для надання 
соціальних послуг на рівні громади

5. Придбання вивіски Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

25,43 25,43 Кількість вивісок 1

Секретар міської ради

В пункті 1 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

Доповнити пунктом 5 такого змісту:

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

Надія ЛЯШКО

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 2.12 “Підтримка сім'ї, дітей та молоді” Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

№ 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

24. Капітальний ремонт системи опалення амбулаторії 
ЗПСМ смт. Зарічне КНП “ЦПМСД” Лиманської 
міської ради

Протягом 
року

КНП “ЦПМСД” 
Лиманської 
міської ради

47,0 47,0 Кількість об'єктів 1

25. Капітальний ремонт системи опалення амбулаторії 
ЗПСМ с. Нове КНП “ЦПМСД” Лиманської міської 
ради

Протягом 
року

КНП “ЦПМСД” 
Лиманської 
міської ради

39,5 39,5 Кількість об'єктів 1

2.2.1. Підвищення якості і загальної 
доступності медичних послуг у 
містах та сільській місцевості

18. Виготовлення проектно-кошторисної документації 
по об’єкту: “Нове будівництво кисневої станції з 
генератором кисню з комплектом обладнання і 
підключення корпусів до медичного 
газопостачання КНП “Лиманська центральна 
районна лікарня” за адресою: м.Лиман, 
вул.Незалежності,64. Коригування”

Протягом 
року

КНП 
“Лиманська 
ЦРЛ”

882,8 765,3 117,5 Кількість проєктів, 
одиниць

1

Інше завдання: забезпечення хворих 
на цукровий та нецукровий діабет

1. Цукрознижуючими препаратами  та лікарськими 
засобами для нецукрововго діабету

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

10,0 10,0 Кількість хворих, які 
отримають 
цукрознижувальні 
препарати; ЛЗ для 
нецукрового діабету

105; 1

Інше завдання: забезпечення 
пільгової категорії населення

2. Медикаментами Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

614,3 614,3 Кількість осіб, що буде 
забезпечено 
медикаментами

8718

Інше завдання: забезпечення хворих 
на орфанні захворювання

2. Лікарськими засобами дітей Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

15,0 15,0 Кількість осіб, що будуть 
забезпечені ліками

11

Доповнити пунктами 24-25 такого змісту:
2.2.1. Підвищення якості і загальної 
доступності медичних послуг у 
містах та сільській місцевості

В пункті 18 стовпчики 3, 6 та 7 викласти в новій редакції:

В пункті 1 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

В пункті 2 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

В пункті 2 стовпчики 6 та 9 викласти в новій 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 2.13 “Охорона здоров'я” Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

№ 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.



Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

Секретар міської ради Надія ЛЯШКО



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

2.3.3. Підтримка спорту вищих 
досягнень, дитячо-юнацького і 
резервного спорту

7. Придбання матеріалів та виконання робіт 
по встановленню “Спортивної площадки 
озеро” в рамках реалізації Указу 
Президента України № 574/2020 від 
17.12.2020р. “Про започаткування 
соціального проекту “Активні парки – 
локації здорової України”

Протягом 
року

Управління освіти, 
молоді та спорту

204,139 204,139 Кількість площадок 3

2.3.4. Залучення громадян до 
фізичної активності

1. Проведення навчально-тренувальних 
зборів, змагань та участь у спортивно-
масових заходах спортсменів Лиманщини 

Протягом 
року

Управління освіти, 
молоді та спорту 
Лиманської міської 
ради, Дитячо-юнацька 
спортивна школа м. 
Лиман, Лиманський 
центр фізичного 
здоров'я населення 
“Спорт для всіх”

1517,4 1517,4 Спортивні заходи 137

Секретар міської ради

В пункті 7 стовпчики 6 та9 викласти в новій редакції:

В пункті 1 стовпчики 6 та9 викласти в новій редакції:

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

Надія ЛЯШКО

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 2.14 “Фізичне виховання та спорт” Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

№ 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

2.3.1. Підвищення доступності 
культурних послуг

14. Придбання комп'ютера в зборі 
(системний блок, монітор, клавіатура, 
мишка) з предустановленою 
операційною системою для музичної 
школи м. Лиман

Протягом 
року

Відділ 
культури і 
туризму 
Лиманської 
міської ради

20,5 20,5 Кількість 
придбаної 
техніки

1
Доповнити пунктом 14 такого змісту:

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі  Ганна АНДРЄЄВА

Секретар міської ради  Надія ЛЯШКО

Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування 
показника

значення 
показника

Додаток 5
до рішення міської ради
__________№___________

Зміни до заходів розділу 2.15 “Культура і туризм” Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

№ 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

бюджету

бюджету
міст і 

районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

В п. 27, 33 заходів стовпчик 6, 9 
викласти в новій редакції

27 Видатки на забезпечення дітей з 
інвалідністю і дітям віком  до 
трьох років, які належать до групи 
ризику щодо отримання 
інвалідності, реабілітаційних 
послуг

Протягом 
року

УСЗН 272,60 272,60 Кількість наданих 
реабілітаційних послуг

15

33 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 501,50 501,50 Кількість отримувачів 
допомоги, осіб

603

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

52

Виплата щомісячної допомоги 
учням закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, 
студентам (курсантам) закладів 
фахової передвищої освіти, 
закладів вищої освіти з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

Протягом 
року

УСЗН 213,9 213,9
Кількість отримувачів 

допомоги, осіб
42

В п. 54 заходів стовпчики 6, 8 
викласти в новій редакції

54

Надання пільг на оплату житлово-
комунальних послуг особам з 
інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а 
також дітям з інвалідністю по 
зору

Протягом 
року

УСЗН 79,0 79,0
Кількість отримувачів 

допомоги, осіб
28

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                    Ганна АНДРЄЄВА

Надія ЛЯШКО

2.2.4. Поліпшення якості життя 
людей , що потребують особливої 

соціальної, медичної , психологічної 
та реабілітаційної допомоги 

Секретар міської ради                                                                                                                              Н. В. Ляшко

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
____________№_________

Зміни  до заходів розділу 2.18. «Соціальний захист населення»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

Завдання
№
з/п

Зміст заходу
Термін

виконан-
ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



облас-
ного

бюджету

бюджету
міст,

районів, ОТГ

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

1.

Забезпечення якісного 
управління житловим фондом та 

поліпшення умов проживання 
мешканців

1.2
Поточний ремонт житлового 

фонду
додати пункт 1.2.6

1.2.6

Поточний ремонт вхідної групи 
підвального приміщення 

житлового будинку №2 вул. Івана 
Лейко, м. Лиман

Протягом 
року

КП 
"Лиманська 

СЄЗ"
49,879 49,879

Кількість 
будинків, 
одиниць

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

575,371 0,000 0,000 425,371 0,000 150,000

5.
Благоустрій територій населених 

пунктів

5.3.
Утримання зелених насаджень 

загального користування

в пункті 5.3.5 стовпчики 6,9,13 
викласти в новій редакції

інших 
джерел

найменування 
показника

3.2.3 
Поліпшення 

Додаток 7
до рішення міської ради
__________ № ________

Зміни до розділу 2.20 "Житлове господарство та комунальна інфраструктура" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

№ і назва 
завдання 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на 
період до 

2027 року або 
стратегії 
розвитку 

міста (району, 

№
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.3.5

Витрати на оплату ПММ 
транспорту, який виконує роботи 
пов'язані з утриманням об'єктів та 

елементів благоустрою зелених 
насаджень

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
440,237 440,237 Кількість, л

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

1722,024 0,000 0,000 1722,024 0,000 0,000

5.4.

Утримання та благоустрій місць 
поховань, поховання безрідних 

та фінансування робіт з 
інвентаризації земельних 

ділянок під кладовища

в пункті 5.4.3 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

5.4.3
Придбання продукції ритуального 

призначення для поховання 
безрідних громадян

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
23,891 23,891

Кількість 
поховань

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

548,151 0,000 0,000 548,151 0,000 0,000

5.7. 
Інші заходи з благоустрою, 

які не підпадають під пункти 
наведені вище

Пункт 5.7.21 вважати таким, 
що втратив чинність

5.7.21
Придбання піскорозкидувача 

навісного для КП "Лиманський 
"Зеленбуд""

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Кількість, 
одиниць

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

5760,146 0,000 0,000 5760,146 0,000 0,000

           Ганна АНДРЄЄВА

Секретар міської ради Надія ЛЯШКО

Поліпшення 
житлових 

умов 
населення

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
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1

значення показника

до рішення міської ради
__________ № ________

Зміни до розділу 2.20 "Житлове господарство та комунальна інфраструктура" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

Очікуваний 
результат



13

16650

19

0



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
В пунктах 1,2 стовпчики 6,9 викласти в новій 
редакції

2.2.4. Поліпшення якості 
життя людей, що 
потребують особливої 
соціальної, медичної, 
психологічної та 
реабілітаційної допомоги

1 Одноразова виплата постраждалим учасникам  АТО  
та ООС і  членам сімей загиблих учасників АТО та 
ООС

Протягом 
року

УСЗН 700,5 700,5 Кількість отримувачів одноразової 
виплати, осіб

305

2 Щомісячна виплата в розмірі одного прожиткового 
мінімуму особам з інвалідністю внаслідок війни з 
числа учасників АТО та ООС, сім'ям загиблих 
(померлих) та зниклих безвісті учасників АТО  та 
ООС

Протягом 
року

УСЗН 227,8 227,8 Кількість отримувачів щомісячних 
виплат, осіб

9

В п. 8 заходів стовпчики 6 , 8, 13 викласти в новій 
редакції

8 Надання одноразової матеріальної допомоги особам з 
інвалідністю внаслідок війни з числа учасників 
антитерористичної операції та членам сімей загиблих 
учасників АТО

Протягом 
року

УСЗН 115,0 115,0 Кількість отримувачів допомоги, осіб 19

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі            Ганна АНДРЄЄВА

Секретар міської ради Надія ЛЯШКО

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 2.23 «Заходи, пов“язані з наслідками проведення ООС, АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної 
громади на 2021 рік 

№ 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.



Державний 
фонд 

регіональн
ого 

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

Вилучити пункти 2,3,5,6

2

Капіталльний ремонт із заміною вікон та дверей 
будівлі Зарічненської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Лиманської мііської ради

2021 Управління 
освіти, молоді та 

спорту 
Лиманської 
міської ради

1503,250 1503,250 1503,250
Кількість вікон; 
кількість дверей 
(одиниць) – 73;4

2.1.1. Підвищення 
якості та 

доступності 
дошкільної та 

базової середньої 
освіти

3

Капітальний ремонт центральної алеї та 
прибудинкової території Зарічненчької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Лиманської міської ради

2021 Управління 
освіти, молоді та 

спорту 
Лиманської 
міської ради

1828,110 1828,110 1828,110
Площа покриття 
ФЕМ, (м2) – 701

2.1.1. Підвищення 
якості та 

доступності 
дошкільної та 

базової середньої 
освіти

5

Капітальний ремонт внутрішніх електричних 
мереж будівлі дошкільного навчального закладу 
№ 7 Лиманської міської ради за адресою: 
Донецька область м. Лиман, вул. Гасієва К, 
буд.36Ж

2021 Управління 
освіти, молоді та 

спорту 
Лиманської 
міської ради

865,702 865,702 865,702

Довжина 
внутрішніх 

електричних 
мереж – 4485 м

2.1.1. Підвищення 
якості та 

доступності 
дошкільної та 

базової середньої 
освіти

6

Реконструкція спортивного майданчику на 
території Зарічненської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької 
області

2021 Управління 
освіти, молоді та 

спорту 
Лиманської 
міської ради

1992,696 1992,696 1992,696

2.3.4. Залучення
громадян до 

фізичної активності

Ганна АНДРЄЄВА
Надія ЛЯШКО

6. Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується за рахунок коштів бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
Секретар міської ради

Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів

Інші джерела 
фінансування 

*

Додаток 9                                                    
до рішення міської ради 
________№________

 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2021 році  

№ 
з/п

Назва проекту
Термін 

реалізації 
проекту

Виконавець

Кошторисна 
вартість 
проекту,
тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2021 рік, тис.грн.  

Результативність 
реалізації проєкту
(характеристика,  

потужність 
відповідних 

об'єктів)

Відповідність 
Плану заходів з 

реалізації  у 2021-
2023 роках 

Стратегії розвитку 
Донецької області 
на період до 2027 
року**  (номер та 
назва технічного 

завдання) або 
стратегії розвитку  

ОТГ



15

Примітка


