
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
     ___19.02.2020__                                                                             № ___72___ 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд та 

схвалення проекту рішення 

міської ради “Про внесення 

змін до рішення міської ради 

від 19.12.2019 року № 7/73-4517 

“Про затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 

рік” 

 

  
 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про внесення змін до рішення 

міської ради від 19.12.2019 року № 7/73-4517 “Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 рік”, 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 19.12.2019 року № 7/73-4517 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік”. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                        П.Ф. Цимідан 
 



ЛИМАНСЬКА

 
______________                                                                              
м. Лиман 
 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 19.12.201

року № 7/73-4517 “

затвердження Програми

економічного і соціального

розвитку Лиманської

об'єднаної територіальної

громади на 2020 рік” 

 

Розглянувши листи відділу

ради від 22.01.2020 року

Лиманської міської ради

комунального господарства виконавчого

01; від 27.01.2020 року №

ДСНС України у Донецькій

центральна районна лікарня

КНП “Центр первинної медико

28.01.2020 року № 93; відділ

01/05-43; управління освіти

року № 05/01-12/101, від 28.01.2020 

12/103; відділу інвестиційної

06, відділу обліку та звітності

0492-02-06, керуючись п. 22 

Україні” міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми

об'єднаної територіальної громади

1.1. розділ 2.7. “Житлове

підрозділ “Житлове господарство

доповнити пунктом 3 

адресою: Донецька область м

доповнити пунктом 4 

адресою: Донецька область м

доповнити пунктом

документації на капітальний

Студентська, 12; вул. Слов

Лиман Донецької області”

підрозділ “Теплопостачання

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я  

______________                                                                              №  ____________

змін до рішення 

.12.2019 

4517 “Про 

Програми 

і соціального 

Лиманської 

територіальної 

листи: відділу земельних відносин виконавчого

року №0430-02-06; управління соціального

міської ради від 21.01.2020 року № 0372-02

господарства виконавчого комітету міської ради від

року №0576-02-06, від 14.02.2020 року №0941

Донецькій області від 28.01.2020 року №0608-

районна лікарня” від 27.01.2020 року № 147 та від 21.01.2020 

первинної медико-санітарної допомоги Лиманської

№ відділ культури і туризму міської ради від

управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської

від 28.01.2020 року № 05/01-12/102, від 28.01.2020 

інвестиційної діяльності виконавчого комітету міської

обліку та звітності виконавчого комітету міської ради від

керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве

зміни до Програми економічного і соціального

територіальної громади на 2020 рік: 
Житлове господарство та комунальна інфраструктура

Житлове господарство”: 
пунктом 3 такого змісту: “Капітальний ремонт житлового

Донецька область, м. Лиман, вул. Театральна, 1” 
пунктом 4 такого змісту: “Капітальний ремонт житлового

Донецька область, м. Лиман, вул. Театральна, 2” 
пунктом 5 такого змісту: “Розробка проектно

капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житлових

вул Слов’янська, 1, 3, 5; вул. Гасієва, 32; пров

Донецької області” 
Теплопостачання”: 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

№  ____________ 

відносин виконавчого комітету міської 

соціального захисту населення 

02-06; відділу житлово-

міської ради від 23.01.2020 №0468-02-

року №0941-02-06; ДПРЗ - 21 ГУ 

-02-06; КНП “Лиманська 

та від 21.01.2020 року № 102; 

Лиманської міської ради” від 

міської ради від 28.01.2020 року № 

ької ради від 28.01.2020 

від 28.01.2020 року № 05/01-

комітету міської ради №0933-02-

ади від 24.01.2020 року № 

Про місцеве самоврядування в 

соціального розвитку Лиманської 

комунальна інфраструктура”: 

Капітальний ремонт житлового будинку за 

Капітальний ремонт житлового будинку за 

Розробка проектно-кошторисної 

ліфтів в житлових будинках (вул. 

Гасієва, 32; пров. Бригадний, 11) м. 



доповнити пунктом 3 такого змісту: “Послуги з розробки енергоефективної схеми 

оптимізації системи теплопостачання міста Лиман” 
підрозділ “Дорожнє господарство” 
в пункті 1 цифри “8221,478” замінити на “6989,373”, значення показника цифри 

“50/10054” замінити на “43/8544” 
доповнити пунктом 11 такого змісту: “Капітальний ремонт тротуару с. Рубці, парк 

від (ЦКБ до ЗОШ) (коригування)” 
доповнити пунктом 12 такого змісту: “Коригування проектно-кошторисної 

документації по об’єкту “Капітальний ремонт тротуару м. Лиман, озеро Ломоносівське” 
підрозділ “Утримання, ремонт та будівництво об’єктів зовнішнього освітлення” 
доповнити пунктом 4 такого змісту: “Капітальний ремонт мережі зовнішнього 

освітлення м.Лиман (вул. Ломоносова, вул. Краматорська, вул. Сонячна, вул. 60 років 

України, вул. Покровська)” 
підрозділ “Утримання зелених насаджень загального користування” 
доповнити пунктом 4 такого змісту “Видалення аварійних, сухостійних та 

фаутних дерев і кущів, видалення порослі на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади” 
підрозділ “Утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних та 

фінансування робіт з інвентаризації земельних ділянок під кладовища” 
доповнити пунктом 5 такого змісту: “Придбання стел для встановлення на 

території Лиманської ОТГ” 
підрозділ “Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних майданчиків” 
в пункті 2 цифри “395,298”, “10” замінити на “1170,413” і “137” та найменування 

показника змінити з “Кількість, комплектів” на “Кількість, елементів” 
доповнити пунктом 3 такого змісту: “Технічна інвентаризація та паспортизація 

об’єктів благоустрою (дитячі майданчики)” 
підрозділ “Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти наведені 

вище” 
доповнити пунктом 8 такого змісту: “Придбання автобусних зупинок 

громадського користування 
згідно додатку 1 (додається). 
1.2. розділ 2.14. “Розвиток земельних відносин”: 
доповнити пунктом 10 такого змісту: “Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу 

України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 2.16. “Соціальний захист населення”: 
в пункті 4 цифри “320,8” замінити на “322,3” 
доповнити пунктом 45 такого змісту: “ Технічне переоснащення системи 

газопостачання не житлового приміщення управління за адресою: вул. Лесі Українки, 

20а м. Лиман” 
доповнити пунктом 46 такого змісту: “Пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 
доповнити пунктом 47 такого змісту: “Видатки на поховання учасників бойових 

дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни” 
доповнити пунктом 48 такого змісту: “Компенсаційні виплати особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на 

транспортне обслуговування” 
доповнити пунктом 49 такого змісту: “Встановлення телефонів особам з 

інвалідністю I і II груп” 



доповнити пунктом 50 такого змісту: “ 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” 
доповнити пунктом 51 такого змісту: “Надання одноразової  грошової допомоги у 

зв`язку з роковинами Чорнобильської  катастрофи 1 категорії” 
згідно додатку 3 (додається). 
1.4. розділ 2.17 “Підтримка сім'ї, дітей та молоді”: 
доповнити пунктом 3 такого змісту: “Створення та облаштування наметових 

майданчиків для відпочинку молоді та дітей” 
згідно додатку 4 (додається). 
1.5. розділ 2.19 “Освіта”: 
доповнити пунктом 17 такого змісту: “Реконструкція покрівлі спортивного залу з 

відновленням частини приміщень Торського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Лиманської 

міської ради Донецької області за адресою: вул. Роднікова ,17а, с. Торське, Лиманський 

район, Донецька область”; 
доповнити пунктом 18 такого змісту: “Придбання обладнання для закладів освіти 

для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”; 
доповнити пунктом 19 такого змісту: “Придбання творів українських 

письменників”; 
доповнити пунктом 20 такого змісту: “Капітальний ремонт ділянки теплової 

мережі на абонентських вводах з встановленням вузлів обліку теплової енергії за 

адресою: 84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 15”; 
доповнити пунктом 21 такого змісту: “Капітальний ремонт ділянки теплової 

мережі на абонентських вводах з встановленням вузлів обліку теплової енергії за 

адресою: 84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 44 
згідно додатку 5 (додається). 
1.6. розділ 2.20 “Охорона здоров'я”: 
доповнити пунктом 7 такого змісту: “Придбання офісних меблів”; 
доповнити пунктом 8 такого змісту: “Придбання медичного обладнання 

(лапороскопічна стійка, апарат штучної вентиляції легенів, фіброгастроендоскоп 

PENTAX з відеофіксацією, 12-канальний холтерівський добовий монітор ЕКГ та АТ, 

приліжкові монітори пацієнта, стіл операційний)”; 
доповнити пунктом 9 такого змісту: “Коригування проектно-кошторисної 

документації по об'єкту “Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення” за 

адресою: м. Лиман, вул. Незалежності, 64”; 
в пункті 3 “Забезпечення препаратами інсуліну” цифри “286,6” змінити на 

“432,5”; 
в пункті 1 “Впровадження електронного документообігу в закладах охорони 

здоров’я (придбання комплексної системи захисту інформації, мережевого обладнання 

для підключення до серверу департаменту охорони здоров'я)” цифри “1234,9” змінити 

на “2054,9; 
згідно додатку 6 (додається). 
1.7. розділ 2.21 “Фізичне виховання та спорт”: 
в пункті 11 змінити зміст заходу “Придбання килиму борцівського” на 

“Придбання спортивного обладнання”, найменування показника “кількість коврів” 

змінити на “кількість обладнання”, значення показника “1” змінити на “2”; 
доповнити пунктом 12 такого змісту: “Виконання  проектно-кошторисної 

документації по об'єкту "Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Лиман” 



згідно додатку 7 (додається). 
1.8. розділ 2.22 “Культура і туризм”: 
доповнити пунктом 4 такого змісту: “Придбання ноутбуків з предустановленою 

ОС для клубів с. Коровій Яр та смт. Новоселівка”; 
доповнити пунктом 5 такого змісту: “Розробка пректно-кошторисної документації 

та проходження комплексної експертизи робочого проекту , з наданням позитивного 

експертного висновку по об'єкту: "Капітальний ремонт нежитлової будівлі, 

адміністративного корпусу (заміні вікон, електропостачання) за адресою: Донецька 

область, м. Лиман, вул. Деповська, буд.2в”; 
доповнити пунктом 6 такого змісту: “Придбання комплектів музичної апаратури 

для клубів с. Коровій Яр та смт. Новоселівка”; 
доповнити пунктом 7 такого змісту: “Придбання сценічних костюмів для 

зразкової хореографічної студії «Каприз» Центру культури і дозвілля міста Лиман” 
згідно додатку 8 (додається). 
1.9. розділ 2.23. “Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС та АТО на 

території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб” 
доповнити пунктом 9 такого змісту: “Надання одноразової матеріальної допомоги 

особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та 

членам сімей загиблих учасників АТО” 
згідно додатку 9 (додається). 
1.10. заходи Програми доповнити розділом 2.28. “Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”: 

 підрозділ 1 “Реалізація Програми успішного гасіння пожеж та проведення 

пожежно-рятувальних робіт на території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік”: 
доповнити пунктом 1.1. такого змісту: “Придбання паливно-мастильних, 

будівельних матеріалів та конструкцій” 
доповнити пунктом 1.2. такого змісту: “Придбання пожежно-технічного 

озброєння, аварійно-рятувального обладнання, засобів індивідуального захисту органів 

дихання, обмундирування, меблів, системи кондиціювання та вентиляції, обладнання, 

устаткування, автомобільної техніки, запасних частин” 
згідно додатку 10 (додається). 

1.11. розділ 4. «Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок 

інших коштів» додатку 4. “Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких 

пропонується у 2020 році” доповнити: 

пунктом 4.2. «Проектно-кошторисна документація по об’єкту: «Будівництво 

електромереж до промислового майданчика Індустріального парку «Лиманський».    

Коригування»; 

пунктом 4.3. «Проектно-кошторисна документація по об’єкту: «Будівництво 

водопровідної мережі до промислового майданчика Індустріального парку 

«Лиманський». Коригування»; 

пунктом 4.4. «Проектно-кошторисна документація по об’єкту: «Будівництво 

газопроводу середнього тиску до промислового майданчика Індустріального парку 

«Лиманський». Коригування» 

згідно додатку 11 (додається). 

1.12. додаток 4. “Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких 

пропонується у 2020 році”  

доповнити розділом 6. “Перелік проектів, реалізація яких передбачається за 

рахунок субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток територій”  

пунктом 6.1. “Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі 



Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці 

Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман”, 

згідно додатку 12 (додається). 

 
2. Фінансовому управлінню (Пилипенко) забезпечити фінансування заходів, 

визначених п. 1 даного рішення. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики (Коломацький). 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                      П.Ф. Цимідан 



Додаток 1

обласн

ого

бюдже

ту

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Житлове господарство

Додати пункти 3,4,5

3

Капітальний ремонт житлового 

будинку за адресою Донецька 

область м.Лиман 

вул.Театральна, 1

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
1303,331 1303,331

Площа 

будинку, м²
294,5

4

Капітальний ремонт житлового 

будинку за адресою Донецька 

область м.Лиман 

вул.Театральна, 2

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
1240,610 1240,610

Площа 

будинку, м²
294,5

5

Розробка проектно-кошторисної 

документації на капітальний 

ремонт пасажирських ліфтів в 

житлових будинках 

(вул.Студентська,12; 

вул.Слов'янська, 1,3,5; 

вул.К.Гасієва, 32; 

пров.Бригадний, 11) в м.Лиман 

Донецької області

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
147,360 147,360

Кількість,  

одиниць
12

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
4759,986 0,000 0,000 4759,986 0,000 0,000

4 Теплопостачання

2.7. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 

найменування 

показника

значення 

показника

Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджет

у

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до розділу 2.7. "Житлове господарство та комунальна інфраструктура" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік

№ і назва 

завдання 

Стратегії 

розвитку 

Донецької 

області на 

період до 2020 

року або 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат



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

Додати пункт 3

3

Послуги з розробки 

енергоефективної схеми 

оптимізації системи 

теплопостачання міста Лиман

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

363,209 363,209
Кількість, 

одиниць
1

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
92195,799 0,000 0,000 363,209 0,000 91832,590

6
Благоустрій територій 

населених пунктів

6.1 Дорожнє господарство

В пункті 1 стовпчики 6,9,13 

викласти в новій редакції

1.
Поточний ремонт доріг по місту, 

селам та селищам

Протягом 

року

КП «Лиманський 

Зеленбуд»
6989,373 6989,373

Кількість, 

од./кв.м
43/8544

Додати пункти 11,12

11

Капітальний ремонт тротуару 

с.Рубці, парк від (ЦКБ до ЗОШ) 

(коригування)

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
1147,024 1147,024  Кількість, м² 627

12

Коригування проектно-

кошторисної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт 

тротуару м.Лиман, озеро 

Ломоносівське»

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
80,600 80,600

 Кількість, 

одиниць ПКД
1

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
23727,176 0,000 0,000 23727,176 0,000 0,000

6.3

Утримання, ремонт та 

будівництво об’єктів 

зовнішнього освітлення

Додати пункт 4

4

Капітальний ремонт мережі 

зовнішнього освітлення 

м.Лиман (вул.Ломоносова, 

вул.Краматорська, вул.Сонячна, 

вул.60 років України, 

вул.Покровська)

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
1094,494 1094,494 Кількість, м 1570

Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

житлово-

комунального 

господарства та 

безперебійного 

енерго-, газо- та 

водопостачання 



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

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
5691,033 0,000 0,000 5691,033 0,000 0,000

6.4.

Утримання зелених 

насаджень загального 

користування

Додати пункт 4

4

Видалення аварійних, 

сухостійних та фаутних дерев і 

кущів, видалення порослі на 

території Лиманської об“єднаної 

територіальної громади

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
1232,105 1232,105

Кількість, л, 

з/п

Бензин — 3229, 

ДП — 6728, 3 

штатні одиниці

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
1391,105 0,000 0,000 1391,105 0,000 0,000

6.5

Утримання та благоустрій 

місць поховань, поховання 

безрідних та фінансування 

робіт з інветаризації 

земельних ділянок під 

кладовища

Додати пункт 5

5

Придбання стел для 

встановлення на території 

Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
1784,000 1784,000

Кількість, 

одиниць
33

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
2108,350 0,000 0,000 2108,350 0,000 0,000

6.6

Утримання, ремонт та 

будівництво дитячих і 

спортивних майданчиків

В пункті 2 стовпчики 6,9,12,13 

викласти в новій редакції

2

Придбання, доставка та 

встановлення елементів дитячих 

майданчиків для встановлення 

території Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
1170,413 1170,413

Кількість, 

елементів
137

водопостачання 

об’єктів 

соціальної 

сфери, освіти, 

охорони 

здоров“я



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

Додати пункт 3

3

Технічна інвентаризація та 

паспортизація об’єктів 

благоустрою (дитячі 

майданчики)

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
49,580 49,580

Кількість, 

одиниць
37

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
1319,993 0,000 0,000 1319,993 0,000 0,000

6.7

Інші заходи з благоустрою, які 

не підпадають під пункти 

наведені вище

Додати пункт 8

8
Придбання автобусних зупинок 

громадського користування

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
420,000 420,000

Кількість, 

одиниць
14

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
823,036 0,000 0,000 823,036 0,000 0,000

Рядок "Всього благоустрій" 

викласти в новій редакції
36014,693 0,000 0,000 36014,693 0,000 0,000

Рядок "Всього по Програмі" 

викласти в новій редакції
143744,804 0,000 0,000 45706,214 0,000 98038,590

Секретар міської ради                                                                                                                                                            Т.Ю. Каракуц



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Доповнити п. 10 наступного змісту:

Створення умов для 

здійснення реформ  в галузі 

землеустрою в об“єднаних 

територіальних громадах 

Донецької області
1

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу 

України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної 

ділянки

Протягом 

року

Розробники 

документації з 

експертної 

грошової оцінки 4,0 4,0

Кількість заходів

Рядок «Всоього» викласти в новій редакції 4841,600 2550,000 1834,000 212,600 245,000

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

Додаток 2

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.14. «Розвиток земельних відносин» Програми економічного  і соціального  розвитку Лиманської  об'єднаної  територіальної громади на 2020 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.



13

1

значення показника



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

В п. 4 заходів стовпчик 6 ,9 

викласти в новій редакції

Сприяння пошуку та залученню 

фінансових та інших ресурсів з різних 

джерел, необхідних для надання 

соціальних послуг на рівні громади

4 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 322,3 322,3 Кількість, осіб 110

Доповнити п. 

45,46,47,48,49,50,51 

наступного змісту:

45 Технічне переоснащення 

системи газопостачання не 

житлового приміщення 

управління за адресою: вул. 

Лесі Українки, 20а м. Лиман

Протягом 

року
УСЗН 6,9 6,9

Покращення матеріально- 

технічного стану управління
1 будинок

46 Пільгове медичне 

обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Протягом 

року
УСЗН 46,0 46,0 Кількість пільговиків 35 осіб

47 Видатки на поховання 

учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни

Протягом 

року
УСЗН 10,5 10,5 Кількість отримувачів 5 осіб

48 Компенсаційні виплати особам 

з інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на транспортне 

обслуговування

Протягом 

року
УСЗН 17,1 17,1

Кількість отримувачів 

компенсації
38 осіб

49 Встановлення телефонів 

особам з інвалідністю I і II груп Протягом 

року
УСЗН 0,2 0,2 Кількість пільговиків 2 особи

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 2.16. «Соціальний захист населення»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



50 Виплата щомісячної допомоги 

учням закладів професйної 

(професійно-технічної) освіти, 

студентам (курсантам) закладів 

фахової передвищої освіти, 

закладів вищої освіти з числа 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування

Протягом 

року
УСЗН 267,3 267,3

Кількість отримувачів 

допомоги
62 особи

51 Надання одноразової  

грошової допомоги у зв`язку з 

роковинами Чорнобильської  

катастрофи 1 категорії

Протягом 

року
УСЗН 60,8 60,8

Кількість отримувачів 

допомоги
81 особа

Рядок  «Всього» викласти в 

новій  редакції 178436,51 172019,73 401,90 6014,88

Секретар міської ради                                                                         Т.Ю. Каракуц



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 3. Створення та облаштування наметових майданчиків для відпочинку 

молоді та дітей

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

500,0 250,0 250,0 Кількість наметових 

майданчиків

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 712,0 250,0 462,0

Доповнити пунктом 3 такого змісту:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника

Додаток 4

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.17 «Підтримка сім'ї, дітей та молоді» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 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.



13

1

Очікуваний 

результат

значення показника



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 17. Реконструкція покрівлі спортивного залу з відновленням частини 

приміщень Торського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської 

ради Донецької області за адресою: вул. Роднікова ,17а, с. Торське, 

Лиманський район, Донецька область

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

30,9 30,9 Встановлення бойлеру, 

умивальнику, змішувачу, 

одиниць

18. Придбання обладнання для закладів освіти для надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

86,5 86,5 Кількість обладнання, 

одиниць

19. Придбання творів українських письменників Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

50,0 50,0 Кількість творів, одиниць

20. Капітальний ремонт ділянки теплової мережі на абонентських вводах з 

встановленням вузлів обліку теплової енергії за адресою: 84406, м. 

Лиман, вул. Незалежності, 15

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

298,1 298,1 Кількість вузлів обліку 

теплової енергії, одиниць

21. Капітальний ремонт ділянки теплової мережі на абонентських вводах з 

встановленням вузлів обліку теплової енергії за адресою: 84406, м. 

Лиман, вул. Незалежності, 44

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

177,1 177,1 Кількість вузлів обліку 

теплової енергії, одиниць

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 1094,7 86,5 1008,2

Рядок «Ітого» викласти в новій редакції 63494,895 86,5 61420,695 1987,7

Доповнити пунктами 17-21 такого змісту:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника

Додаток 5

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.19 «Освіта» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 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.
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2, 3, 3                         

7

495

3

1

Очікуваний 

результат

значення показника



обласн

ого

бюдже

ту

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Інше завдання: забезпечення хворих на 

цукровий та нецукровий діабет

3. Забезпечення препаратами інсуліну Протягом 

року

Виконавчий 

комітет міськї 

ради

432,5 432,5 Кількість хворих, що 

знаходиться на Д-

обліку, забезпечено 

інсуліном

243

Розвивати інфраструктуру системи охорони 

здоров'я 

1. Впровадження електронного документообігу в закладах охорони 

здоров’я (придбання комплексної системи захисту інформації, 

мережевого обладнання для підключення до серверу департаменту 

охорони здоров'я)

Протягом 

року

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради, 

КНП 

«Лиманська 

ЦРЛ»

2054,9 2054,9 Кількість закладів, в 

яких буде забезпечено 

підключення МІС: кіль-

ть амбулаторій та 

адміністративний 

корпус ЦПМСД; 

кількість програмного 

забезпечення 

(одиниць); придбання 

мережевого обладнання 

(одиниць); локальної 

комп'ютерної мережі 

(одиниць)

12; 1; 24; 89; 1

7. Придбання офісних меблів Протягом 

року

КНП 

«ЦПМСД» 

Лиманської 

міської ради

100,0 100,0 Придбання банкеток, 

стільців офісних, столів, 

одиниць

24, 20, 10

8. Придбання медичного обладнання (лапороскопічна стійка, апарат 

штучної вентиляції легенів, фіброгастроендоскоп PENTAX з 

відеофіксацією, 12-канальний холтерівський добовий монітор ЕКГ 

та АТ, приліжкові монітори пацієнта, стіл операційний)

Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

ЦРЛ»

7477,7 7477,7 Придбання: 

лапороскопічної стійки, 

апарату штучної 

вентиляції легенів, 

фіброгастроендоскопу 

PENTAX з 

відеофіксацією, 12-

канального 

холтерівського 

добового монітору ЕКГ 

та АТ, приліжкових 

моніторів пацієнта, 

столу операційного, 

одиниць

1, 1, 1, 1, 3, 1

9. Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту 

“Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення” за адресою: 

м. Лиман, вул. Незалежності, 64”

Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

ЦРЛ»

392,623 392,623 Покращення 

матеріально-технічної 

бази лікувально-

профілактичного 

закладу міста та

району, підвищення

рівня комфорту хворих

та умов праці медичних

працівників

1

Рядок «Разом» викласти в новій редакції: 29152,532 29152,532

Стовпчики 6,9 пункту заходів 3 викласти в такій редакції:

Стовпчики 6,9 пункту заходів 1 викласти в такій редакції:

Доповнити пунктами 7-9 такого змісту:

Розвивати інфраструктуру системи охорони 

здоров'я 

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 2.20 «Охорона здоров'я» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 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.



Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Інше завдання: забезпечити розвиток фізичної 

культури і спорту, популяризацію здорового  

способу життя та підтримку провідних спортсменів 

області, створити доступну спортивну 

інфраструктуру, розвинути мережу спортивних 

шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки 

центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх»

11. Придбання спортивного обладанння Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

35,0 35,0 Кількість обладнання 2

Інше завдання: забезпечити розвиток фізичної 

культури і спорту, популяризацію здорового  

способу життя та підтримку провідних спортсменів 

області, створити доступну спортивну 

інфраструктуру, розвинути мережу спортивних 

шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки 

центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх»

12. Виконання  проектно-кошторисної документації по 

об'єкту "Будівництво фізкультурно-оздоровчого  

комплексу м. Лиман"

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

1049,0 1049,0 Кількість проектів 1

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 27489,9 7486,6 20003,3

Стовпчики 3, 12, 13 пункту заходів 11 викласти в такій редакції:

Доповнити пунктом 12 такого змісту:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 7

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.21 «Фізичне виховання та спорт» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 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.



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

4. Придбання ноутбуків з предустановленою ОС для  клубів с. Коровій Яр 

та смт. Новоселівка

Протягом  

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

39,0 39,0 Кількість техніки, 

одиниць

5. Розробка пректно-кошторисної документації та проходження 

комплексної експертизи робочого  проекту , з наданням позитивного 

експертного висновку по об'єкту: "Капітальний ремонт нежитлової 

будівлі, адміністративного корпусу (заміні вікон, електропостачання) за 

адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Деповська, буд.2в

Протягом  

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

25,1 25,1 Кількість проектів, 

одиниць

6. Придбання  комплектів музичної апаратури  для   клубів с. Коровій Яр 

та смт. Новоселівка

Протягом  

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

102,4 102,4 Кількість комплектів 

музичної апаратури, 

одиниць

7. Придбання сценічних костюмів для зразкової хореографічної студії 

«Каприз» Центру культури і дозвілля міста Лиман

Протягом  

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

316,8 316,8 Кількість сценічних 

костюмів, одиниць

Всього 1809,8 1789,8 20,0

Рядок «Всього» викласти в новій редакції

Доповнити пунктами 4-7 такого змісту:

Інше завдання: укріплення основних фондів та 

покращення якості надання послуг

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

Додаток 8

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.22 «Культура і туризм» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 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.
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2

1

2

78

Очікуваний 

результат

значення показника



облас-

ного

бюдже

ту

бюджету

міст і 

районів

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

Доповнити  п. 9 

наступного змісту:

Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

особам з інвалідністю 

внаслідок війни  з 

числа учасників  

антитерористичної 

операції та членам 

сімей загиблих 

учасників АТО

Протяго

м року
УСЗН 69,0 69,0

Кількість отримувачів 

допомоги

«Всього по розділам» 

викласти в новій 

редакції
51245,30 50576,30 69,00 600,00

Секретар міської ради                                                                            Т.Ю. Каракуц

9

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих 

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

Додаток 9
до рішення міської ради
____________№_________

Зміни  до заходів розділу  2.23. «Заходи, пов'язані з наслідками проведення ООС та  АТО  на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» Програми

і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.
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12 осіб

Очікуваний 

результат

значення показника

міської ради
№_________

осіб Програми економічного 



Додаток 10

обласн

ого

бюдже

ту

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Доповнити підрозділом 1:

1.

Реалізація Програми 

успішного  гасіння пожеж 

та проведення пожежно-

рятувальних робіт на 

території Лиманської 

об“єднаної територіальної 

громади на 2020 рік

1.1.

Придбання паливно-

мастильних, будівельних 

матеріалів та конструкцій

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет міської 

ради, ДПРЗ-21 

ГУ ДСНС 

України в 

Донецькій 

області

50,000 50,000

Кількість паливо-

мастильних 

матеріалів

2000 л

1.2.

Придбання пожежно-

технічного озброєння, 

аварійно-рятувального 

обладнання, засобів 

індивідуального захисту 

органів дихання, 

обмундирування, меблів, 

системи кондиціювання та 

вентиляції, обладнання, 

устаткування, автомобільної 

техніки, запасних частин

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет міської 

ради, ДПРЗ-21 

ГУ ДСНС 

України в 

Донецькій 

області

300,000 300,000

Придбано 

обладнання: 

ствол "PROTEK  

апарати  ЗІЗОД, 

маска панорамна 

для захисту  

органів дихання 

                               

5 од.                       

5 од.                       

10 од.

Всього 350,000 350,000

2.28. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Сприяти   

забезпеченню   

пожежно-   та   

аварійно-

рятувальних  

підрозділів  

необхідною 

спецтехнікою

та 

обладнанням, 

своєчасному їх 

переоснащенн

ю, 

забезпеченню  

нормативної  

кількості 

пожежно-

рятувальних

підрозділів у 

населених 

пунктах 

області

найменування 

показника

значення 

показника

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджет

у

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

до рішення міської ради

___________від___________

Зміни до розділу 2.28. «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об“єднаної територіальної громади на 2020 рік

№ і назва 

завдання 

Стратегії 

розвитку 

Донецької 

області на 

період до 2020 

року або 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат



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

Секретар міської ради                                                                                                                                                               Т.Ю. Каракуц



Державний 

фонд 

регіональног

о розвитку

інші кошти 

державного 

бюджету, 

включаючи 

цільові 

субвенції з 

державного 

бюджету на 

розвиток 

територій*

Надзвичайна 

кредитна 

програма для 

відновлення 

України 

Європейськог

о 

інвестиційног

о банку 

обласний 

бюджет

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

4.2.

 Проектно-кошторисна документація  по 

об’єкту: «Будівництво електромереж до 

промислового майданчика Індустріального 

парку «Лиманський». Коригування»
2020

 Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради 

16,534 16,534
Проектно-кошторисна документація - 

1 од.

1.14 — Створення 

індустріальних парків 

на території Донецької 

області

4.3

Проектно-кошторисна документація по 

об’єкту: «Будівництво водопровідної 

мережі до промислового майданчика 

Індустріального парку «Лиманський».  

Коригування

2020

 Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради 

4,860 4,860
Проектно-кошторисна документація - 

1 од.

1.14 — Створення 

індустріальних парків 

на території Донецької 

області

4.4

Проектно-кошторисна документація по 

об’єкту: «Будівництво газопроводу 

середнього тиску до промислового 

майданчика Індустріального парку 

«Лиманський». Коригування

2020

 Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради 

4,860 4,860
Проектно-кошторисна документація - 

1 од.

1.14 — Створення 

індустріальних парків 

на території Донецької 

області

ВСЬОГО 0,000 26,254 0,000 0,000 0,000 0,000 26,254 0,000

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Доповнити  пунктами  4.2; 4.3; 4.4 розділ  4. Перелік проектів, реалізація  яких передбачається за рахунок інших коштів:

Примітка

Всього у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші джерела 

фінансування *

Додаток 11

до рішення міської ради

____________№_________

Зміни  до заходів додатку  4. Перелік проектів регіонального  розвитку, реалізація  яких пропонується у 2020 році  

№ з/п Назва проекту Термін 

реалізації 

проекту

Виконавець Кошторисна 

вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2020 рік, тис.грн.  Результативність реалізації проекту

(характеристика,  потужність 

відповідних об'єктів)

Відповідність Плану 

заходів з реалізації у 

2018-

2020 роках Стратегії 

розвитку Донецької 

області на період 

до 2020 року **  

(номер та назва 

технічного завдання) 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)



Державний 

фонд 

регіональног

о розвитку

інші кошти 

державного 

бюджету, 

включаючи 

цільові 

субвенції з 

державного 

бюджету на 

розвиток 

територій*

Надзвичайна 

кредитна 

програма для 

відновлення 

України 

Європейськог

о 

інвестиційног

о банку 

обласний 

бюджет

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

6.1

Реконструкція дитячого 

майданчика, прилеглої 

території до будівлі Центра 

культури та дозвілля 

ім.Горького, частини 

тротуарів та дороги по 

вулиці Незалежності під 

площу Незалежності в місті 

Лиман

2020

 КП 

“Лиманський 

“Зеленбуд”” 

37163,825 35841,513 20145,483 15696,030

Реконструкція дитячого 

майданчика, прилеглої 

території до будівлі Центра 

культури та дозвілля 

ім.Горького, частини 

тротуару, одиниць

1.2.2. Створити 

позитивний для 

інвесторів імідж 

регіону, провести 

ребрендінг з метою 

посилення 

міжрегіональних і 

міжнародних зв’язків та 

залучення 

інвестиційних ресурсів

ВСЬОГО 37163,825 35841,513 0,000 0,000 0,000 20145,483 0,000 15696,030

Секретар міської  ради Т.Ю. Каракуц

Доповнити розділом 6. Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок субвенції  з обласного  бюджету на соціально-економічний  розвиток територій 

Результативність реалізації 

проекту

(характеристика ,  

потужність відповідних 

об'єктів)

Відповідність Плану 

заходів з реалізації у 

2018-

2020 роках Стратегії 

розвитку Донецької 

області на період 

до 2020 року **  (номер 

та назва технічного 

завдання) або стратегії 

розвитку міста (району, 

ОТГ)

Примітка

Всього у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші джерела 

фінансування *

до рішення міської ради

____________№_________

Зміни  до заходів додатку  4. Перелік проектів регіонального  розвитку, реалізація яких пропонується у 2020 році  

№ з/п Назва проекту Термін 

реалізації 

проекту

Виконавець Кошторисна 

вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2020 рік, тис.грн.  


