
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
     ______17.02.2021_                                                                             № ______81____ 

 м. Лиман 

 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  
 

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                                  О.В. Журавльов 
 



ЛИМАНСЬКА

 
______________                                                                              

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 24

№ 8/3-72 “Про затвердження

Програми економічного

соціального розвитку

Лиманської об єднаної

територіальної громади

2021 рік” 

 

Розглянувши листи

виконавчого комітету міської

      № 0674-02-06; відділу

від 26.01.2021 № 0450

міської ради від 29.01.2021 

лікарня” від 27.01.2021 №

Лиманської міської ради

виконавчого комітету міської

26 Закону України “Про місцеве
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни

Лиманської об'єднаної територіальної

1.1. Розділ 2.2. “Розвиток

в пункті 2 змінити назву

земель населених пунктів

нормативної грошової оцінки

згідно додатку 1 (додається

1.2. Розділ 2.13. “

доповнити пунктом

Лиманської центральної районної

Донецької області”; 
доповнити пунктом

документообігу в закладах

придбання комплексної системи

підключення до серверу департаменту

в пункті 3 “Забезпечення

“1276,6” 
згідно додатку 2 (додається

 

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

______________                                                                              №
м. Лиман 

змін до рішення 

24.12.2020      

затвердження 

економічного і 

розвитку 

об'єднаної 

територіальної громади на 

Розглянувши листи: відділу житлово-комунального

комітету міської ради від 22.01.2021 № 0402-

відділу земельних відносин виконавчого комітету

№ 0450-02-4; управління освіти, молоді та спорту

від 29.01.2021 № 05/01-12/75; КНП “Лиманська центральна

1 № 142 та від 02.02.2021 № 198; відділу культури

міської ради від 02.02.2021 № 01/05-45; відділу обліку

комітету міської ради від 12.02.2021 № 0940-02-06,

України Про місцеве самоврядування в Україні”, міська

Внести зміни до Програми економічного і соціального

єднаної територіальної громади на 2021 рік: 
Розділ 2.2. “Розвиток земельних відносин”: 

пункті змінити назву заходу з “Проведення нормативної

населених пунктів” на “Послуги з розроблення технічної

грошової оцінки земель населених пунктів” 
додатку 1 (додається). 

“Охорона здоров’я”: 

доповнити пунктом 5 такого змісту: “Технічне обстеження

центральної районної лікарні по вул. Незалежності

доповнити пунктом 6 такого змісту: “Впровадження

документообігу в закладах охорони здоров'я (послуги з проєктування

комплексної системи захисту інформації, мережевого

до серверу департаменту охорони здоров'я”)”; 
пункті Забезпечення препаратами інсуліну” цифри

одатку 2 (додається). 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

______________                                                                              №  ____________ 

комунального господарства 

-02-04, від 02.02.2021 

виконавчого комітету міської ради 

молоді та спорту Лиманської 

Лиманська центральна районна 

відділу культури і туризму 

відділу обліку та звітності 

06,керуючись п. 22 ст. 

Україні”, міська рада 

економічного і соціального розвитку 

Проведення нормативної грошової оцінки 

розроблення технічної документації з 

Технічне обстеження частини будівлі 

Незалежності, 64, у м. Лиман 

Впровадження електронного 

послуги з проєктування мережі, 

інформації мережевого обладнання для 

інсуліну цифри “1238,6” змінити на 



1.3. Розділ 2.15. “Культура і туризм”: 

в пункті 2 цифри “96,57” змінити на “108,27”; 

доповнити пунктом 6 такого змісту: “Придбання набору для звукозапису для 

ЦКД м. Лиман”; 

доповнити пунктом 7 такого змісту: “Придбання проектору для СБК 

“Сучасник” смт. Дробишево”; 

доповнити пунктом 8 такого змісту: “Придбання багатофункціонального 

лазерного принтеру для СБК “Сучасник” смт. Дробишево”; 

згідно додатку 3 (додається). 

1.4. Розділ 2.20. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура” 

викласти в новій редакції та внести зміни: 
підрозділ 1.2 “Поточний ремонт житлового фонду” викласти в новій 

редакції; 
підрозділ 3. “Забезпечення реалізації заходів з капітального ремонту та 

реконструкції теплового господарства”: 

доповнити пунктом 3.3. такого змісту: “Послуги з розробки 

енергоефективної схеми оптимізації системи теплопостачання міста Лиман”; 

підрозділ 4. “Забезпечення реалізації заходів з капітального ремонту та 

реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства”: 

доповнити пунктом 4.6. такого змісту: “Отримання дозволу на спеціальне 

водокористування, розробка зон санітарної охорони водозабору у с. Нове”; 

доповнити пунктом 4.7. такого змісту: “Оплата послуг викачки 

каналізаційної ями на території с. Лозове”; 

доповнити пунктом 4.8. такого змісту: “Придбання машини для прочистки 

трубопроводів каналізації”; 

підрозділ 5.1. “Утримання та ремонт дорожньо-мостового господарства 

(комунального значення). Дорожньо-мостове господарство” викласти в новій 

редакції; 

підрозділ 5.2. “Утримання, ремонт та будівництво об’єктів зовнішнього 

освітлення” викласти в новій редакції; 

підрозділ 5.3. “Утримання зелених насаджень загального користування” 

викласти в новій редакції; 
підрозділ 5.4. “Утримання та благоустрій місць поховань, поховання 

безрідних та фінансування робіт з інвентаризації земельних ділянок під 

кладовища” викласти в новій редакції; 

підрозділ 5.5. “Санітарне очищення, придбання обладнання та ліквідація 

стихійних звалищ” викласти в новій редакції; 

підрозділ 5.6. “Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних 

майданчиків” викласти в новій редакції; 

підрозділ 5.7. “Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти 

наведені вище” викласти в новій редакції; 

підрозділ 6. “Відшкодування витрат на утримання об'єктів благоустрою” 

викласти в новій редакції 

згідно додатку 4 (додається). 
1.5. Розділ 2.26. “Охорона навколишнього природного середовища”: 
доповнити пунктом 7 такого змісту: “Послуги з публікації повідомлення про 

оприлюднення заяви та визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки. 

Публікація повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного 



планування” 
згідно додатку 5 (додається). 
1.6. Розділ 2. “Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у спільному 

з Європейським інвестиційним банком проєкті “Надзвичайна кредитна програма 

для відновлення України» (Пул 2а)” додатку 3 “Перелік проектів регіонального 

розвитку, реалізація яких пропонується у 2021 році”: 
в пункті 1 цифру “27425,199” змінити на “35289,919”, цифру “27194,098” 

змінити на “35030,454”, цифру “231,101” змінити на “259,465”; 

в пункті 2 цифру “36755,234” змінити на “36850,976”, цифру “159,306” 

змінити на “255,048” 

згідно додатку 6 (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 (Вінничук). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        О. В. 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

452 402 10 40 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.Ставки, с.Щурове

2879 га

В пункті 2 стовпчик 3 викласти в новій редакції

            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  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

Витрати на реалізацію, тис.грн.



обласног

о

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.2.1. Підвищення якості і загальної 

доступності медичних послуг у містах та 

сільській місцевості

5. Технічне обстеження частини будівлі Лиманської центральної 

районної лікарні по вул. Незалежності, 64, у м. Лиман 

Донецької області

Протягом 

року

КНП “Лиманська  

ЦРЛ”

160,4 160,4 Здійснення технічного 

обстеження частини 

будівлі лиманської 

центральної районної 

лікарні

1

6. Впровадження електронного  документообігу в закладах охорони 

здоров'я (послуги з проєктування мережі, придбання 

комплексної системи  захисту інформації, мережевого 

обладнання для підключення до серверу департаменту  охорони 

здоров'я”)

Протягом 

року

КНП “Лиманська  

ЦРЛ”

500,0 500,0 Завершення інформатизації 

КНП “Лиманська  ЦРЛ”, 

підключення до єдиного 

електронного  медичного 

простору

1

Інше завдання: забезпечення  хворих на 

цукровий та нецукровий діабет

3. Забезпечення препаратами  інсуліну Протягом 

року

Виконавчий комітет 

міської ради

1 276,6 1 276,6 Кількість хворих, що буде 

забезпечено  інсуліном, осіб

330

Разом 12667,6 1276,6 11391,0

Доповнити пунктами 5-6 такого змісту:

В пункті 3 стовпчики 6 та 8 викласти в такій редакції:

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 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.



обласног

о

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

2. Передплата періодичних видань Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму Лиманської 

міської ради

108,27 108,27 Кількість видань (назв) 130

2.3.1. Підвищення доступності культурних 

послуг

6. Придбання набору для звукозапису для ЦКД м. Лиман Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму Лиманської 

міської ради

11,13 11,13 Кількість придбаної 

техніки

1

7. Придбання проектору для СБК “Сучасник” смт. Дробишево Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму Лиманської 

міської ради

14,150 14,15 Кількість придбаної 

техніки

1

8. Придбання багатофункціонального  лазерного принтеру для СБК 

“Сучасник” смт. Дробишево

Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму Лиманської 

міської ради

9,7 9,7 Кількість придбаної 

техніки

1

Всього 2575,74 1987,21 588,53

Стовпчики 6 та 9 пункту заходів 2 викласти в такій редакції:

Доповнити пунктами 6-8 такого змісту:

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 3

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,

районів, ОТГ

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

1.

Забезпечення якісного 

управління житловим фондом 

та поліпшення умов 

проживання мешканців

1.1
Капітальний ремонт житлового 

фонду

1.1.1

Капітальний ремонт покрівлі та 

оголовків ДВК житлового будинку 

№3 вул.Івана Лейко, м.Лиман

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

2052,185 1949,576 102,609
Кількість 

покрівель, м²
112

1.1.2

Капітальний ремонт 

пасажирських ліфтів в житлових 

будинках м.Лиман 

(провул.Бригадний, 

вул.Слов'янська, вул.Студентська, 

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

4870,610 4383,549 487,061
Кількість ліфтів, 

од.
12

Всього 6922,795 0,000 0,000 6333,125 0,000 589,670

1.2
Поточний ремонт житлового 

фонду

1.2.1

Поточний ремонт під'їздів у 

житлових будинках-конкурс міні-

проектів (50*50)

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

300,000 150,000 150,000

Кількість 

будинків, 

одиниць

15

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

Розділ 2.20. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура” викласти в новій редакції:

3.2.3 

Поліпшення 

житлових 

умов 

Додаток 4
до рішення міської ради
__________ № ________

2. Заходи щодо забезпечення виконання завдань 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 

№

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 13

1.2.2

Придбання дверей та вікон для 

встановлення в квартирах 

комунальної власності за адресою: 

м.Лиман вул.К.Гасієва 10/16, 

вул.К.Гасієва 18/3, 

вул.Студентська 1/77, вул.І.Лейко 

1А/10.

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

44,400 44,400

Кількість 

квартир, 

одиниць

4

Всього 344,400 0,000 0,000 194,400 0,000 150,000

Всього житлове господарство 7267,195 0,000 0,000 6527,525 0,000 739,670

2.

Підтримка житлового фонду 

при створені та функціонуванні 

об'єднаннь співвласників 

багатоквартирних будинків

2.1
Місцева Програма підтримки 

ОСББ

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

500,000 500,000

Кількість 

Програм, 

одиниць

1

Всього 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000

3.

Забезпечення реалізації заходів 

з капітального ремонту та 

реконструкції теплового 

господарства

3.1

Технічне переоснащення котелень 

із заміною газопальників на 

котельному обладнанні

Протягом 

року

ОКП 

"Донецьктепло

комуненерго"

577,390 577,390

Кількість 

котелень, 

одиниць

14

3.2

Оснащення приладами обліку 

теплової енергії житлових 

будинків м.Лиман та коригування 

ПКД

Протягом 

року

ОКП 

"Донецьктепло

комуненерго", 

КП 

“Лиманська 

1202,500 1202,500

Кількість 

будинків, 

одиниць

185

3.3

Послуги з розробки 

енергоефективної схеми 

оптимізації системи 

теплопостачання міста Лиман

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

359,577 359,577
Кількість, 

одиниць
1

Всього 2139,467 0,000 0,000 1562,077 577,390 0,000

4.3.1. 

Забезпечення 

справедливої 

траснформаці

ї вугільної 

галузі та 

підвищення 

ефективності 

управління 

традиційними 

електричним

и ресурсами

умов 

населення



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

4.

Забезпечення реалізації заходів 

з капітального ремонту та 

реконструкції водопровідно-

каналізаційного господарства

4.1
Встановлення нової водонапірної 

башти у с.Ставки м.Лиман

Протягом 

року

згідно 

результатів 

проведення 

тендера

1540,720 1540,720
Кількість башт, 

одиниць
1

4.2

Оснащення приладами 

комерційних лічильників 

водопостачання житлових 

будинків м.Лиман та коригування 

ПКД

Протягом 

року

КП "Компанія 

"Вода 

Донбасу" 

Лиманське 

ВУВКГ, згідно 

результатів 

проведення 

тендера

1352,000 1352,000

Кількість 

приладів, 

одиниць

208

4.3

Оплата спожитої електроенергії 

водяними свердловинами, що 

знаходяться в господарчому 

веденні

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

100,000 100,000

Сплачено за 

електроенергію, 

кВт

31348

4.4

Відшкодування витрат за 

утримання мереж водопостачання 

та каналізації Лиманської ОТГ

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

646,000 646,000
 Кількість 

мереж, км
40,5

4.5
Поточний ремонт насосних 

агрегатів

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

54,000 54,000

Кількість 

насосних 

агрегатів, 

одиниць

8

4.6

Отримання дозволу на спеціальне 

водокористування, розробка зон 

санітарної охорони водозабору у 

с.Нове

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

63,810 63,810
Кількість 

послуг, одиниць
2

4.7

Оплата послуг викачки 

каналізаційної ями на території 

с.Лозове

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

27,152 27,152 Кількість, м³ 150

4.8
Придбання машини для прочистки 

трубопроводів каналізації

Протягом 

року

КП "Компанія 

"Вода 

Донбасу" 

Лиманське 

ВУВКГ

72,000 72,000
Кількість, 

одиниць
1

3.2.2. 

Надання 

сервісних 

послуг з 

водопостачан

ня та 

водовідведен

ня



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

Всього 3855,682 0,000 0,000 3855,682 0,000 0,000

5.
Благоустрій територій 

населених пунктів

5.1.

Утримання та ремонт дорожньо-

мостового господарства 

(комунального значення)

5.1.1

Поточний ремонт доріг по місту, 

селам та селищам, грейдерування 

та поточний ремонт тротуарів

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

4180,600 4180,600

Здійснено 

поточний 

ремонт доріг, м²

поточний ремонт - 

6217, 

грейдерування - 

250, ремонт 

тротуарів — 600

5.1.2

Капітальний ремонт доріг 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади 

(вул.Свободи (ІІ черга) м.Лиман)

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

12323,969 12323,969

Здійснено 

капітальний 

ремонт дороги, 

м²

9082

5.1.3

Капітальний ремонт тротуарів 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади 

(вул.Пушкіна м.Лиман)

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

2495,615 2495,615

Здійснено 

капітальний 

ремонт 

тротуарів, м²

2370

5.1.4 Придбання дорожніх знаків
Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

77,532 77,532

Кількість 

дорожніх знаків,  

одиниць

103

5.1.5

Оплата за інвентаризацію та 

виготовлення технічних паспортів 

доріг комунальної власності 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

169,800 169,800

Кількість 

паспортів доріг,  

одиниць

20

5.1.6

Розмітка проїзної частини 

автомобільних доріг та послуги з 

розмітки

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

199,998 199,998

Здійснено 

розмітку доріг 

км, м²

11,2/327,57



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

5.1.7

Розробка проектно-кошторисної 

документації та коригування 

існуючих ПКД капітальних 

ремонтів тротуарів міста Лиман 

(вул. Пушкіна, Петропавлівська, 

озеро Ломоносівське)

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

265,297 265,297
Кількість ПКД, 

одиниць
3

5.1.8
Витрати на зимове утримання 

доріг комунальної власності

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

171,232 171,232
Кількість, 

штатні одиниці
10

5.1.9

Придбання протиожеледного 

матеріалу для утримання в 

зимовий період

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

85,000 85,000 Кількість, тон 100

5.1.10
Придбання солі для утримання 

доріг у зимовий період

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

105,000 105,000 Кількість, м³ 100

Всього 20074,043 0,000 0,000 20074,043 0,000 0,000

5.2.

Утримання, ремонт та 

будівництво об’єктів 

зовнішнього освітлення

5.2.1
Оплата за зовнішнє освітлення в 

т.ч.:

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

3673,407 3673,407

Сплачено за 

електроенергію, 

кВт

1235000

5.2.1.1
Оплата за освітлення вулиць м. 

Лиман

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

1993,407 1993,407

Сплачено за 

електроенергію, 

кВт

675000

5.2.1.2
Оплата за освітлення сіл та селищ 

Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

1680,000 1680,000

Сплачено за 

електроенергію, 

кВт

560000

5.2.2
Утримання зовнішнього 

освітлення м. Лиман

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

622,899 622,899
Кількість 

мереж, км
1,636

5.2.3

Утримання зовнішнього 

освітлення сіл та селищ 

Лиманської ОТГ 

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

635,780 635,780
Кількість 

мереж, км
1,586



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

5.2.4

Капітальний ремонт лінії 

зовнішнього освітлення смт. 

Ямпіль, Лиманського району, 

Донецької області

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

1919,369 1919,369

Кількість 

відремонтовани

х ліній, км

9,954

5.2.5

Послуга з установки приладу 

обліку електроенергії, стандартне 

приєднання електроустановок до 

електричних мереж оператора 

системи розподілу

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

7,534 7,534
Кількість 

послуг, одиниць
3

5.2.6

Поточний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення за 

адресами: с.Ставки, м.Лиман 

(пров.Гоголя, вул.Запорізька, 

Залізнична) Донецької області

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

162,370 162,370

Кількість 

відремонтовани

х ліній, км

2,255

Всього 7021,359 0,000 0,000 7021,359 0,000 0,000

5.3.
Утримання зелених насаджень 

загального користування

5.3.1
Придбання дерев для озеленення 

території Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

74,000 74,000
Кількість дерев,  

одиниць
370

5.3.2

Придбання квіткових рослин, 

насіння трави для озеленення 

території Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

60,000 60,000

 Кількість 

квіткових 

рослин, одиниць

3000

5.3.3

Придбання бензопил, 

комплектуючого та видатного 

матеріалу до газонокосарок, 

гілкорізу, мотокос

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

264,273 264,273

Кількість 

обладнання, 

комплектів

10 бензопил, 18 

комплектів

5.3.4
Витрати на воду для поливу 

зелених насаджень

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

16,318 16,318 Кількість, м³ 1240

5.3.5

Витрати на придбання 

спецінвентарю для утримання 

зелених насаджень

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

13,815 13,815
Кількість, 

одиниць
373



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

5.3.6

Витрати на оплату ПММ 

транспорту, який виконує роботи 

пов'язані з утриманням об'єктів та 

елементів благоустрою зелених 

насаджень

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

698,740 698,740 Кількість, л 27000

5.3.7

Витрати на оплату запчастин 

транспорту, який виконує роботи 

пов'язані з утриманням об'єктів та 

елементів благоустрою зелених 

насаджень загального 

користування

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

226,056 226,056

Кількість 

запчастин, 

одиниць

87

5.3.8

Витрати на оплату заробітної 

плати робітників, які виконують 

роботи з утримання об'єктів та 

елементів благоустрою

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

842,378 842,378
Кількість, 

штатні одиниці
59

Всього 2195,580 0,000 0,000 2195,580 0,000 0,000

5.4.

Утримання та благоустрій 

місць поховань, поховання 

безрідних та фінансування робіт 

з інвентаризації земельних 

ділянок під кладовища

5.4.1

Витрати на оплату заробітної 

плати робітників, які виконують 

роботи з утримання та 

благоустрою місць поховання

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

318,579 318,579
Кількість, 

штатні одиниці
15

5.4.2
Придбання матеріалів для 

поточного ремонту пам'ятників

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

148,350 148,350

Кількість 

пам'ятників,  

одиниць

69

5.4.3

Придбання продукції ритуального 

призначення для поховання 

безрідних громадян

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

30,241 30,241
Кількість 

поховань
19

5.4.4
Придбання вінків для вшанування 

пам'яті

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

16,250 16,250
Придбано 

вінків,  одиниць
65

5.4.5

Витрати на оплату ПММ 

транспорту, який виконує роботи 

пов'язані з утриманням об'єктів та 

елементів благоустрою місць 

поховання

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

63,848 63,848 Кількість, л 2776

Всього 577,268 0,000 0,000 577,268 0,000 0,000

3.2.3 

Поліпшення 

житлових 

умов 

населення



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

5.5.

Санітарне очищення, 

придбання обладнання та 

ліквідація стихійних звалищ

5.5.1

Проведення обстеження та 

проведення бактеріологічних 

аналізів дна озер та міських 

пляжів

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

25,008 25,008 Кількість, м² 2483

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"

3606,304 3606,304
Кількість, 

штатні одиниці
59

5.5.3
Витрати на придбання матеріалів, 

спецодягу, спецінвентарю

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

95,888 95,888
Кількість, 

одиниць
258

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"

368,073 368,073 Кількість, л 15694

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"

285,238 285,238
Кількість, 

одиниць

Сплачено за 

електроенергію  

20000 кВт, воду  

110м³, медогляд 

— 10 шт. од., 

страховка — 10 

шт. од., техогляд 

— 6 од. Техніки

Всього 4380,511 0,000 0,000 4380,511 0,000 0,000

5.6.

Утримання, ремонт та 

будівництво дитячих і 

спортивних майданчиків

5.6.1

Придбання фарби та матеріалів 

для поточного ремонту об'єктів 

благоустрою

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

100,000 100,000

Благоустрій 

майданчиків, 

одиниць

46

5.6.2

Придбання, доставка та 

встановлення елементів дитячих 

майданчиків на території 

Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

400,000 400,000

Придбано 

елементів для 

ігрових 

майданчиків

52

Всього 500,000 500,000
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5.7.

Інші заходи з благоустрою, які 

не підпадають під пункти 

наведені вище

5.7.1

Придбання та утримання камер 

відеоспостереження, 

розташованих на території 

Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

300,000 300,000

Придбано 

камер, од. 

Утримується 

камер, од.

8/34

5.7.2

Придбання матеріалів для 

поточного ремонту зупинок 

громадського транспорту

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

86,560 86,560

Кількість 

зупинок,  

одиниць

8

5.7.3
Послуги з відлову безпритульних 

тварин

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

199,200 199,200 Кількість тварин 83

5.7.4
 Придбання постерів та матеріалів 

для розміщення

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

20,139 20,139

Придбано 

постерів, 

одиниць

49

5.7.5
Придбання піску на об'єкти 

благоустрою

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

213,003 213,003 Кількість, м³ 966

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"

74,603 74,603 Кількість, л 3244

5.7.7

Витрати на оплату заробітної 

плати робітників, які виконують 

роботи з утримання об'єктів та 

елементів благоустрою

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

188,125 188,125
Кількість, 

штатні одиниці
59

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"

73,997 73,997

Кількість 

запчастин, 

одиниць

16

5.7.9

Придбання спеціалізованої 

техніки для КП «Лиманський 

«Зеленбуд»», а саме придбання 

автогрейдера XCMG GR135 в 

комплектації

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

2527,560 2527,560
Кількість, 

одиниць
1

Всього 3683,187 0,000 0,000 3683,187 0,000 0,000

Всього благоустрій 38431,948 0,000 0,000 38431,948 0,000 0,000
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6
Відшкодування витрат на 

утримання об'єктів благоустрою

Відшкодування витрат на 

утримання об'єктів благоустрою

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

1469,766 1469,766

Витрати на 

утримання 

об'єктів 

благоустрою

З/плата 35 шт. 

од., ДП-7080 

л,ПММ-2600л, 

тротуари - 50858 

м², сміття - 190 

м³, відстань - 60 

км, газони - 

148568 м², клумби 

- 1471 м.

Всього 1469,766 0,000 0,000 1469,766 0,000 0,000

Всього за Програмою 53664,058 52346,998 577,390 739,670

Секретар міської ради Н. В. Ляшко



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Доповнити пунктом 7 такого 

змісту:

Завдання 4.1.1. Удосконалення 

публічного екологічного управління 

та моніторингу Стратегії розвитку 

Донецької області на період до 2027 

року

7 Послуги з публікації 

повідомлення про 

оприлюднення обсягів 

стратегічної екологічної 

оцінки. Публікація 

повідомлення про 

оприлюднення проєкту 

документа державного 

планування

протягом 

року

Виконавчий комітет 

Лиманської міської 

ради

2,695 2,695 Кількість публікацій, од. 2

Рядок " Всього " викласти в 

такій редакції
408,695 0,0 0,0 199,695 0,000 209,000

                                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 5

до рішення міської ради

____________№_________

Зміни  до заходів розділу 2.26. «Охорона навколишнього природного середовища»  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, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



Додаток 6

до рішення міської ради

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

1 “Реконструкція з використанням заходів 

термодернізації будівлі ЗОШ № 2 у 

м.Лиман”(Коригування).

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Лиманської 

міської ради

38848,712 35289,919 35030,454 259,465  Площа забудови- 3028 кв.м / 

будівельний обсяг - 27826 

куб.м.

2.1.1. Підвищення якості та 

доступності дошкільної та 

базової середньої освіти

2 “Капітальний ремонт з використанням заходів 

термодернізації будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4 у м.Лимані за адресою: Донецька 

область м. Лиман, пров. Привокзальний 7а”. 

Коригування.

протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Лиманської 

міської ради

36595,928 36850,976 36595,928 255,048  Площа забудови- 4349 кв.м / 

будівельний обсяг - 48395 

куб.м.

2.1.1. Підвищення якості та 

доступності дошкільної та 

базової середньої освіти

Всього 75444,640 72140,895 71626,382 514,513

    2. Перелік субпроєктів, які пропонуються для участі у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (Пул 2а)

Стовпчики 6, 9 та 11 пункту заходів викласти в новій редакції: 

Стовпчики 6 та 11 пункту заходів 2 викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                         Н. В. Ляшко

Примітка

Всього у тому числі:
кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші джерела 

фінансування *

__________ № ________

 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


