
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

___24.123.2021___                                       м. Лиман                                             №__639___ 

 
 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 соціального захисту населення міської ради від 

20.12.2021 №9567-02-06; відділу обліку та звітності виконавчого комітету міської ради 
від 20.12.2021 №9575-02-06, №9576-02-06, №9577-02-06, №9578-02-06 та №9579-02-
06; відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради від 
20.12.2021 №9562-02-06, 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, від 
15.12.2021 №8/18-2431): 

 
1.1. Розділ 2.2. “Розвиток земельних відносин”: 
пункт 2 “Послуги з розроблення технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів” вважати таким, що втратив чинність 
пункт 3 “Послуги з розроблення технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів с.Соснове, с.Кримки, с.Ямполівка” вважати таким, 
що втратив чинність 

згідно додатку 1 (додається). 
1.2. Розділ 2.13. “Охорона здоров'я”: 
в пункті 1 “Придбання тест/систем, реактивів та систеи відбору крові задля 

добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцю населення і вагітних, 
тестування із застосуванням методів ІФА (імуноферментного аналізу)” цифри 
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“221,48” змінити на “210,38”; 
пункт 4 “Забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів” вважати таким, що втратив чинність; 
в пункті 2 “Забезпечення продовольчими пакетами на амбулаторному лікуванні” 

цифри “12,1” змінити на “11,6”; 
в пункті 1 “Оплата послуг, придбання предметів медичного призначення для 

обстеження на гепатит С, В” цифри “16,1” змінити на “15,9”; 
в пункті 1 “Пільговим харчуванням” цифри “43,9” змінити на “25,4” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. Розділ 2.16. “Захист населення і території від надзвичайних ситуацій”: 
в пункті 1 цифри “150,0” змінити на “87,1”, значення показника “5000” змінити 

на “4000” 
в пункті 2 цифри “45,0” змінити на “39,4” 
в пункті 12 цифри “100,0” змінити на “44,0” 
згідно додатку 3 (додається). 
1.4. Розділ 2.18. “Соціальний захист населення”: 
в пункті 6 цифри “842,4” змінити на “822,1”, значення показника “40” змінити на 

“54” 
в пункті 15 цифри “20,4” змінити на “19,6”  
в пункті 18 цифри “681,5” змінити на “447,0”, значення показника “11358” 

змінити на “3725” 
згідно додатку 4 (додається). 
1.5. Розділ 2.19. “Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування”: 
в пункті 1 “Придбання житла для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування на умовах співфінансування” цифру “900,0” змінити на 
“844,9”, цифру за рахунок бюджету ТГ “450,0” змінити на “394,9” 

згідно додатку 5 (додається). 
1.6. Розділ 2.20. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
підрозділ 1.2 “Поточний ремонт житлового фонду”: 
в пункті 1.2.1 цифри “300,0”, “150,0” та “150,0” змінити на “285,874”, “142,937” 

та “142,937” відповідно  
підрозділ 4 “Забезпечення реалізації заходів з капітального ремонту та 

реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства”: 
в пункті 4.3 цифри “182,176” змінити на “150,374” 
в пункті 4.4 цифри “929,878” змінити на “829,882” 
в пункті 4.5 цифри “54,0” змінити на “48,0” 
в пункті 4.6 цифри “63,81” змінити на “”55,372” 
підрозділ 5.1 “Утримання та ремонт дорожньо-мостового господарства 

(комунального значення)”: 
в пункті 5.1.1 цифри “4362,93” змінити на “4362,797” 
в пункті 5.1.4 цифри “209,78” змінити на “208,248” 
в пункті 5.1.8 цифри “105,0” змінити на “103,995” 
в пункті 5.1.9 цифри “49,68” змінити на “49,486” 
в пункті 5.1.11 цифри “149,593” змінити на “149,56” 
підрозділ 5.2 “Утримання, ремонт та будівництво об’єктів зовнішнього 

освітлення”: 
в пункті 5.2.1 цифри “3673,407” змінити на “3429,176” 
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в пункті 5.2.1.1 цифри “1993,407” змінити на “1791,174” 
в пункті 5.2.1.2 цифри “1680,0” змінити на “1638,002” 
в пункті 5.2.2 цифри “622,899” змінити на “590,047” 
в пункті 5.2.3 цифри “739,058” змінити на “731,696” 
в пункті 5.2.4 цифри “1768,869” змінити на “1698,943” 
в пункті 5.2.5 цифри “7,534” змінити на “1,325” 
підрозділ 5.3. “Утримання зелених насаджень загального користування”: 
в пункті 5.3.2 цифри “313,551” змінити на “313,511” 
в пункті 5.3.5 цифри “440,237” змінити на “440,210” 
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 “23,891” змінити на “14,325” 
підрозділ 5.5 “Санітарне очищення, придбання обладнання та ліквідація 

стихійних звалищ”: 
в пункті 5.5.2 цифри “3606,304” змінити на “3264,304” 
в пункті 5.5.3 цифри “95,888” змінити на “95,711” 
в пункті 5.5.4 цифри “725,976” змінити на “725,959” 
в пункті 5.5.5 цифри “285,238” змінити на “235,675” 
в пункті 5.5.6 цифри “297,741” змінити на “294,545” 
підрозділ 5.6 “Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних 

майданчиків”: 
в пункті 5.6.1 цифри “70,913” змінити на “70,553” 
підрозділ 5.7 “Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти наведені 

вище”: 
в пункті 5.7.1 цифри “300,0” змінити на “299,581” 
в пункті 5.7.3 цифри “199,2” змінити на “199,155” 
в пункті 5.7.5 цифри “241,243” змінити на “241,140” 
в пункті 5.7.6 цифри “74,603” змінити на “73,558” 
в пункті 5.7.8 цифри “261,195” змінити на “261,070” 
в пункті 5.7.10 цифри “1245,0” змінити на “1244,0” 
в пункті 5.7.19 цифри “20,411” змінити на “13,476” 
згідно додатку 6 (додається). 
1.7. Розділ 2.23. “Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на 

території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб”: 
в пункті 9 цифри “1071,4” та “308,6” змінити на “1049,3” і “286,3” відповідно 
згідно додатку 7 (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

4.1.5 Збереження 
біологічного та 
ландшафтного 
різноманіття, родючості 
земель

2
Послуги з розроблення технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

0 0 0 0 Визначення якісних характеристик, 
економічної цінності та вартості земель, 
збільшення надходжень коштів до 
бюджету від плати за землю м. Лиман, 
с.Старий Караван, с. Брусівка, с.Щурове

0

4.1.5 Збереження 
біологічного та 
ландшафтного 
різноманіття, родючості 
земель

3
Послуги з розроблення технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів с.Соснове, с.Кримки, с.Ямполівка

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

0 0 Визначення якісних характеристик, 
економічної цінності та вартості земель, 
збільшення надходжень коштів до 
бюджету від плати за землю с.Соснове, 
с.Кримки, С.Ямполівка

0

Пункт 2 вважати таким, що втратив чинність:

Пункт 3 вважати таким, що втратив чинність:

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

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  1

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.2 «Розвиток земельних відносин» 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



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

«Інше завдання: забезпечення хворих 
на ВІЛ-інфекцію і СНІД та 
профілактика ВІЛ-інфекції»

1. Придбання тест/систем, реактивів та систеи відбору 
крові задля добровільного консультування і 
тестування на ВІЛ-інфекцю населення і вагітних, 
тестування із застосуванням методів ІФА 
(імуноферментного аналізу)

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ", КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

210,38 210,38 Довести скрінінгове 
дослідження на ВІЛ-
інфекцію, охоплення 
ДКТ (оплата послуг 
обстеження, придбання 
предметів медичного 
призначення для 
обстеження), кількість 
осіб

5404

«Інше завдання: забезпечення хворих 
на ВІЛ-інфекцію і СНІД та 
профілактика ВІЛ-інфекції»

4. Забезпечення молочними сумішами дітей, 
народжених від ВІЛ-інфікованих матерів

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

0,0 0,0 Кількість дітей, що буде 
забезпечено молочними 
сумішами

0

Інше завдання: забезпечення хворих 
на туберкульоз та профілактика 
захворювання

2. Забезпечення продовольчими пакетами на 
амбулаторному лікуванні

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

11,6 11,6
Кількість осіб, що буде 
забезпечено 
продовольчими пакетами

24

Інше завдання: забезпечення хворих 
на вірусний гепатит С

1. Оплата послуг, придбання предметів медичного 
призначення для обстеження на гепатит С, В

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

15,9 15,9 Кількість своєчасно  
виявлених осіб

300

Інше завдання: забезпечення дітей 
перших двох років життя з 
малозабезпечених сімей

1. Пільговим харчуванням Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

25,4 25,4 Кількість дітей, що 
будуть забезпечені 
харчуванням

32

Додаток 2
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. Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування показника
значення 

показника

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

Пункті 4 вважати таким, що втратив чинність:

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

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

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



Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

3.1.1. Підвищення 
спроможності регіону 
попереджувати, 
реагувати та 
ліквідувати наслідки 
надзвичайних 
ситуацій

1
Організація проведення заходів для попередження та 
ліквідації надзвичайних ситуацій і життєзабезпечення 
постраждалого населення

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

87,1 87,1
Придбання паливо-мастильних 
матеріалів, літрів

4000

2

Підтримка безперебійного функціонування та 
експлуатаційне-технічне обслуговування засобів 
системи оповіщення населення про загрозу 
виникнення надзвичайних ситуацій місцевого рівня

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

39,4 39,4
Укладання договору з ПАТ 
"Укртелеком", одиниць

1

12

Придбання матеріально-технічних засобів для 
поповнення місцевого матеріально-технічного 
резерву Лиманської об’єднаної територіальної 
громади

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

44,00 44,0

Придбання матеріально-технічних 
засобів для поповнення місцевого 
матеріально-технічного резерву

Відповідно 
номенклатури 
матеріального резерву

Зміст заходу
Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування показника значення показника

Додаток  3

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.16. «Захист населення і території від надзвичайних ситуацій» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на 
період до 2021 року 

або стратегії розвитку 
міста (району, ОТГ)

№
з/п

В пункті 1 стовпчики 6,9,13 викласти в новій редакції:

В пунктах 2, 12 стовпчики 6,9 викласти в новій редакції:

3.1.1. Підвищення 
спроможності регіону 

попереджувати, 
реагувати та 

ліквідувати наслідки 
надзвичайних 

ситуацій

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів



облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

В п. 6, 18 заходів стовпчики 6, 
9, 13 викласти в новій редакції

6

Надання соціальних гарантій 
фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

Протягом 
року УСЗН 822,1 822,1

Кількість отримувачів послуг, 
осіб 54

18

«Компенсаційні виплати за 
пільгове перевезення окремих 
категорій громадян 
автомобільним транспортом»

Протягом 
року

УСЗН 447 447,0 Кількість пільговиків, осіб 3725

В п. 15 заходів стовпчики 6, 9 
викласти в новій редакції

15

«Надання послуг на щомісячну 
виплату грошової компенсації 
витрат на автомобільне паливо з 
розрахунку 50 літрів 
високооктанового бензину на 
місяць, відповідно до діючих цін 
на паливо за наявності 
особистого транспортного засобу 
особам, які мають особливі 
трудові заслуги перед 
Батьківщиною»

Протягом 
року

УСЗН 19,6 19,6 Кількість пільговиків, осіб 1

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

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 2.18. «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.



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

Інше завдання: забезпечення права, 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх 
числа на житло

1. Придбання житла  для осіб з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування на 
умовах співфінансування

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради

844,9 394,9 450,0 Надання житла особам з 
числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування

3
В пункті 1 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

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 2.19 “Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” 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,

районів, ОТГ

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

1.2 Поточний ремонт житлового фонду

в пункті 1.2.1 стовпчики 6,9,11 викласти в 
новій редакції

1.2.1
Поточний ремонт під'їздів у житлових 

будинках-конкурс міні-проектів (50*50)
Протягом 

року
КП "Лиманська 

СЄЗ"
285,874 142,937 142,937

Кількість 
будинків, 
одиниць

Рядок "Всього" викласти в новій 
редакції

561,245 0,000 0,000 418,308 0,000 142,937

4.

Забезпечення реалізації заходів з 
капітального ремонту та реконструкції 

водопровідно-каналізаційного 
господарства

в пунктах 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

4.3
Оплата спожитої електроенергії водяними 

свердловинами, що знаходяться в 
господарчому веденні

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

150,374 150,374
Сплачено за 

електроенергію, 
кВт

4.4
Утримання мереж водопостачання та 

каналізації Лиманської ОТГ
Протягом 

року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради, 

КП "Лиманська 

829,882 829,882
 Кількість мереж, 

км

4.5 Поточний ремонт насосних агрегатів
Протягом 

року
КП "Лиманська 

СЄЗ"
48,000 48,000

Кількість 
насосних 
агрегатів, 

4.6
Отримання дозволу на спеціальне 

водокористування, розробка зон санітарної 
охорони водозабору у с.Нове

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

55,372 55,372
Кількість послуг, 

одиниць

Додаток 6
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 

№
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

інших 
джерел

найменування 
показника

2.20. Житлове господарство та комунальна інфраструктура



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

Рядок "Всього" викласти в новій 
редакції

4095,784 0,000 0,000 4095,784 0,000 0,000

5. Благоустрій територій населених пунктів

5.1.
Утримання та ремонт дорожньо-мостового 

господарства (комунального значення)

в пунктах 5.1.1, 5.1.4, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.11 
стовпчики 6,9 викласти в новій редакції

5.1.1
Поточний ремонт доріг по місту, селам та 

селищам, грейдерування та поточний ремонт 
тротуарів

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
4362,797 4362,797

Здійснено 
поточний ремонт 

доріг, м²

5.1.4 Придбання дорожніх знаків
Протягом 

року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
208,248 208,248

Кількість 
дорожніх знаків,  

одиниць

5.1.8
Придбання солі для утримання доріг у 

зимовий період
Протягом 

року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

103,995 103,995 Кількість, м³

5.1.9
Придбання та встановлення зупинок 

громадського користування на території 
Лиманської ОТГ

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
49,486 49,486

Кількість, 
одиниць

5.1.11
Придбання ПММ (дизельного пального) для 

проведення робіт по грейдеруванню та 
зимовому очищенню доріг

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
149,560 149,560

Кількість ПММ, 
літр

Рядок "Всього" викласти в новій 
редакції

20394,596 0,000 0,000 20394,596 0,000 0,000

5.2.
Утримання, ремонт та будівництво 

об’єктів зовнішнього освітлення

в пунктах 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5  
стовпчики 6,9 викласти в новій редакції

5.2.1 Оплата за зовнішнє освітлення в т.ч.:
Протягом 

року
КП "Лиманська 

СЄЗ"
3429,176 3429,176

Сплачено за 
електроенергію, 

5.2.1.1 Оплата за освітлення вулиць м. Лиман
Протягом 

року
КП "Лиманська 

СЄЗ"
1791,174 1791,174

Сплачено за 
електроенергію, 

5.2.1.2
Оплата за освітлення сіл та селищ 

Лиманської ОТГ
Протягом 

року
КП "Лиманська 

СЄЗ"
1638,002 1638,002

Сплачено за 
електроенергію, 

5.2.2 Утримання зовнішнього освітлення м. Лиман
Протягом 

року
КП "Лиманська 

СЄЗ"
590,047 590,047

Кількість мереж, 
км



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

5.2.3
Утримання зовнішнього освітлення сіл та 

селищ Лиманської ОТГ 
Протягом 

року
КП "Лиманська 

СЄЗ"
731,696 731,696

Кількість мереж, 
км

5.2.4

Капітальний ремонт лінії зовнішнього 
освітлення смт. Ямпіль,  смт.Зарічне, 

с.Торське Лиманського району, Донецької 
області

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

1698,943 1698,943
Кількість 

відремонтованих 
ліній, км

5.2.5

Послуга з установки приладу обліку 
електроенергії, стандартне приєднання 

електроустановок до електричних мереж 
оператора системи розподілу

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

1,325 1,325
Кількість послуг, 

одиниць

Рядок "Всього" викласти в новій 
редакції

7365,333 0,000 0,000 7365,333 0,000 0,000

5.3.
Утримання зелених насаджень загального 

користування

в пунктах 5.3.2, 5.3.5 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

5.3.2
Придбання бензопил, комплектуючого та 

видатного матеріалу до газонокосарок, 
гілкорізу, мотокос

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
313,511 313,511

Кількість 
обладнання, 
комплектів

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"
440,210 440,210 Кількість, л

Рядок "Всього" викласти в новій 
редакції

1721,957 0,000 0,000 1721,957 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"
14,325 14,325

Кількість 
поховань

Рядок "Всього" викласти в новій 
редакції

538,585 0,000 0,000 538,585 0,000 0,000

5.5.
Санітарне очищення, придбання 

обладнання та ліквідація стихійних 
звалищ

в пунктах 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6 
стовпчики 6,9 викласти в новій редакції

3.2.3 
Поліпшення 

житлових 
умов 

населення



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

5.5.2

Витрати на оплату заробітної плати 
робітників, які виконують роботи з 

санітарного очищення об'єктів та елементів 
благоустрою

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
3264,304 3264,304

Кількість, штатні 
одиниці

5.5.3
Витрати на придбання матеріалів, спецодягу, 

спецінвентарю
Протягом 

року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

95,711 95,711
Кількість, 
одиниць

5.5.4
Витрати на оплату ПММ транспорту, який 

виконує роботи пов'язані з санітарним 
очищенням об'єктів та елементів благоустрою

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
725,959 725,959 Кількість, л

5.5.5

Витрати на оплату адміністративних, 
матеріальних, виробничих послуг, які 

пов'язані з утриманням об'єктів та елементів 
благоустрою

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
235,675 235,675

Кількість, 
одиниць

5.5.6
Витрати на оплату запчастин транспорту, 

який виконує роботи пов'язані з санітарним 
Протягом 

року
КП 

"Лиманський 
294,545 294,545

Кількість, 
одиниць

Рядок "Всього" викласти в новій 
редакції

4661,332 0,000 0,000 4661,332 0,000 0,000

5.6.
Утримання, ремонт та будівництво 
дитячих і спортивних майданчиків

в пункті 5.6.1 стовпчики 6,9 викласти в 
новій редакції

5.6.1
Придбання фарби та матеріалів для 

поточного ремонту об'єктів благоустрою
Протягом 

року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
70,553 70,553

Благоустрій 
майданчиків, 

одиниць

Рядок "Всього" викласти в новій 
редакції

506,894 0,000 0,000 506,894 0,000 0,000

5.7.
Інші заходи з благоустрою, які не 

підпадають під пункти наведені вище

в пунктах 5.7.1, 5.7.3, 5.7.5, 5.7.6, 5.7.8, 
5.7.10, 5.7.19 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

5.7.1
Придбання та утримання камер 

відеоспостереження, розташованих на 
території Лиманської ОТГ

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
299,581 299,581

Придбано камер, 
од. Утримується 

камер, од.

5.7.3 Послуги з відлову безпритульних тварин
Протягом 

року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
199,155 199,155 Кількість тварин

5.7.5 Придбання піску на об'єкти благоустрою
Протягом 

року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
241,140 241,140 Кількість, м³



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

5.7.6
Витрати на оплату ПММ транспорту, який 

виконує роботи пов'язані з утриманням 
об'єктів та елементів благоустрою

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
73,558 73,558 Кількість, л

5.7.8
Витрати на оплату запчастин транспорту, 

який виконує роботи пов'язані з утриманням 
об'єктів та елементів благоустрою

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
261,070 261,070

Кількість, 
одиниць

5.7.10

Придбання спеціалізованої техніки для КП 
«Компанія Вода Донбасу» Лиманського 
ВУВКГ, а саме придбання екскаватору - 

навантажувача

Протягом 
року

КП "Компанія 
"Вода Донбасу" 

Лиманське 
ВУВКГ

1244,000 1244,000
Кількість, 
одиниць

5.7.19 Демонтаж елементів стели с.Яцьківка
Протягом 

року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

13,476 13,476
Кількість стел,  

одиниць

Рядок "Всього" викласти в новій 
редакції

5751,474 0,000 0,000 5751,474 0,000 0,000

Рядок "Всього благоустрій" викласти 
в новій редакції

40939,171 0,000 0,000 40939,171 0,000 0,000

Рядок "Всього за Програмою" 
викласти в новій редакції

49373,450 0,000 0,000 48653,123 577,390 142,937

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА



13

15

31348

40,5

8

2

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

значення 
показника



13

поточний ремонт - 
6217, 

грейдерування - 
325, ремонт 

195

100

2

5236

1235000

675000

560000

1,636



13

1,586

20,354

3

12 бензопил, 22 
комплекти, 4 

мотокоси

16650

19



13

59

258

29494

кВт - 20000, м³- 
110, медогляд - 10, 

страховка - 10, 
техогляд - 6

53

46

8/34

83

1165



13

3244

99

1

1



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

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

9
Придбання у комунальну власність квартир для 
надання в тимчасове користування внутрішньо 
переміщеним особам

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 
Лиманської 
міської ради

1049,300 763,000 0,000 286,300 0,000 0,000 придбання трьох квартир
1-однокімнатна,           
1-двокімнатна,            
1-трикімнатна

Термін
виконання 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

інших 
джерел

найменування показника значення показника

Додаток 7

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.23 «Заходи, повязані з наслідками проведення ООС, АТО на території області.Підтримка внутрішньо переміщених осібї» 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

В пункті 9 стовпчики 6,9 викласти в новій редакції

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств




