
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

___29.03.2022__                                       м. Лиман                                             №___91____ 

 

Про внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку 
Лиманської міської територіальної громади 
на 2022 рік, затвердженої рішенням міської 
ради від 24.12.2021 №8/19-2650 

  

 
Розглянувши листи: відділу обліку та звітності виконавчого комітету Лиманської 

міської ради від 28.03.2022 №1566-02-06; управління соціального захисту населення 
Лиманської міської ради від 28.03.2022 №05/22-156; управління освіти, молоді та 
спорту Лиманської міської ради від 28.03.2022 №05/01-12/168; КНП “Лиманська 
центральна районна лікарня” від 28.03.2022 №298; відділу житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради від 29.03.2022                      
№1578-02-06, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 
“Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 
стану”, п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 

 
1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської 
територіальної громади на 2022 рік (із змінами, внесеними рішенням міської ради від 
18.02.2022 №8/21-2852): 
1.1. Розділ 2.2. “Розвиток земельних відносин”: 
в пункті 4 цифру “287,0” змінити на “167,0”, цифру “187,0” змінити на “67,0” 

згідно додатку 1 (додається). 
1.2. Розділ 2.12. “Охорона здоров'я”: 
доповнити пунктом 4 такого змісту: “Виготовлення проектно-кошторисної  
документації по об’єкту: “Нове будівництво кисневої станції з генератором кисню з 
комплектом обладнання і підключення корпусів до медичного газопостачання КНП 
“Лиманська центральна районна лікарня” за адресою: м.Лиман, вул.Незалежності,64. 
Коригування”” 

згідно додатку 2 (додається). 
1.3. Розділ 2.15. “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій”: 
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доповнити пунктом 13 такого змісту: “Придбання джерел резервного живлення 
(генератори 2,5 кВт)” 

згідно додатку 3 (додається). 
1.4. Розділ 2.17. “Соціальний захист населення”: 
в пункті 34 цифри “2000,0” змінити на “3000,0” 

згідно додатку 4 (додається). 
1.5. Розділ 2.19. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
підрозділ 5.2. Утримання, ремонт та будівництво об’єктів зовнішнього освітлення 

в пункті 5.2.1.2 цифри “1500,0” змінити на “1364,667” 

підрозділ 6 “Фінансова підтримка” 

доповнити пунктом 6.2 такого змісту: “Фінансова підтримка КП “Лиманська СЄЗ” 
(кошти на придбання ПММ для виконання міських перевезень)” 

згідно додатку 5 (додається). 
1.6. Розділ 2.23. “Розвиток громадянського суспільства”: 
пункт 7 “Реалізація місцева цільова програма “Громадський бюджет Лиманської 
об'єднаної територіальної громади на 2021 рік” вважати таким, що втратив чинність 
згідно додатку 6 (додається). 
1.7. Додаток 3 “Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких 
пропонується у 2022 році”: 
Розділ 2 “Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок обласних 
коштів (в рамках програми Президента України “Велике будівництво”)”: 
в пункті 1 “Капітальний ремонт покрівлі, фасаду з благоустроєм прибудинкової 
території другого корпусу; капітальний ремонт внутрішніх приміщень та улаштування 
блискавкозахисту першого та другого корпусу дошкільного навчального закладу № 3 
Лиманської міської ради Донецької області” цифру “18174,766” змінити на 
“14355,293”, цифру всього “12000,0” змінити на 10048,5”, цифру “0,0” за рахунок 
обласного бюджету змінити на “10048,5”, цифру “12000,0” за рахунок інших джерел 
змінити на “0,0” 

згідно додатку 7 (додається). 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Авдєєнко Н. П. 
 
 
 
 
Міський голова                        Олександр ЖУРАВЛЬОВ 



міської ради

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

4 Проведення інвентаризації земель 
несільськогосподарського та сільськогосподарського 
призначення

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

167,0 67,0 90,0 10,0 Встановлення місця розташування 
об'єктів, меж земельних ділянок, 
здійснення державного контролю за 
використанням та охороною земель

0,2 тис.га

Додаток  1

до рішення виконавчого комітету

__29.03.2022___ № ____91____

Зміни до заходів розділу 2.2 «Розвиток земельних відносин» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 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 4 стовпчики 6 та 9 викласти в наступній редакції:

В.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі Віталій ГАРЬКАВЕНКО

Керуючий справами Олександр ПОГОРЕЛОВ



міської ради

обласного
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

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

Протягом 
року

КНП 
“Лиманська 
ЦРЛ”

754,4 754,4 Кількість ПКД, одиниць 1
Доповнити пунктом 4 такого змісту:

В.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі Віталій ГАРЬКАВЕНКО

Керуючий справами Олександр ПОГОРЕЛОВ

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  2

до рішення виконавчого комітету

__29.03.2022__ № ___91___

Зміни до заходів розділу 2.12 «Охорона здоров'я» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 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



__29.03.2022___ № 
______91__

обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підвищення спроможності регіону 
попереджувати, реагувати та ліквідувати 
наслідки надзвичайних ситуацій

13. Придбання джерел резервного живлення (генератори 2,5 
кВт)

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради

120,0 120,0 Кількість одиниць 5

Керуючий справами

Доповнити пунктом 13 такого змісту:

В.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі Віталій ГАРЬКАВЕНКО

Олександр ПОГОРЕЛОВ

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 виконавчого комітету
міської ради

Зміни до заходів розділу 2.15. “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій” Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 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.



__29.03.2022__ № 
___91_____

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

34. Надання матеріальної допомоги, особам з інвалідністю, 
ветеранам війни і праці, непрацездатним, 
малозабезпеченим громадянам, на підставі обстеження їх 
соціально-побутових умов проживання

Протягом 
року

УСЗН 3000,0 3000,0 Кількість отримувачів 
допомоги, осіб

673

Керуючий справами

В пункті 34 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

В.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі Віталій ГАРЬКАВЕНКО

Олександр ПОГОРЕЛОВ

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 виконавчого комітету
міської ради

Зміни до заходів розділу 2.17. “Соціальний захист населення” Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 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.



обласни
й

бюджет 

районний, 
міський, 

селищний, 
сільський 
бюджет

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

5.
Благоустрій територій населених 
пунктів

5.2.
Утримання, ремонт та будівництво 
об’єктів зовнішнього освітлення
Зовнішнє освітлення
в пунктах 5.2.1, 5.2.1.2 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

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

року

КП 
"Лиманська 

СЄЗ"
3264,667 3264,667

Сплачено за 
електроенергію, 
кВт

428571

5.2.1.
2

Оплата за освітлення сіл та селищ 
Лиманської МТГ

Протягом 
року

КП 
"Лиманська 

СЄЗ"
1364,667 1364,667

Сплачено за 
електроенергію, 
кВт

428571

Рядок "Всього" викласти в новій 
редакції

4514,667 4514,667

Рядок "Всього благоустрій" викласти в 
новій редакції

33680,648 33680,648

6 Фінансова підтримка
додати пункт 6.2

6.2
Фінансова підтримка КП “Лиманська 
СЄЗ” (кошти на придбання ПММ для 
виконання міських перевезень)

Протягом 
року

КП 
"Лиманська 

СЄЗ"
135,333 135,333

Кількість ПММ, 
літр

4446

Рядок “Всього” викласти в новій 
редакції

24573,733 24573,733

Зміст заходу
Термін

виконан-
ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування показника
значення 

показника

Додаток 5
до рішення
_29.03.2022___ № ___91_____

Зміни до розділу 2.19"Житлове господарство та комунальна інфраструктура" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 
рік

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на 
період до 2027 року

№
з/п

Завдання 
4.3.1. 
Забезпечення 
справедливої 
трансформаці
ї вугільної 
галузі та 
підвищення 
ефективності 
управління 
традиційними 
енергетичним
и ресурсами 

В.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі Віталій ГАРЬКАВЕНКО

Керуючий справами Олександр ПОГОРЕЛОВ

Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ний

бюджет

місцевих бюджетів



_29.03.2022__ № 
___91_____

обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Інше: 7. Реалізація місцева цільова програма “Громадський бюджет 
Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

Протягом 
року

Відділ 
інвестиційної 
діяльності 
виконавчого 
комітету міської 
ради

1000,0 1000,0 Кількість проектів Відповідно 
до 
результатів 
конкурсу

Керуючий справами

Пункт 7 заходів вважати таким, що втратив чинність:

В.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі Віталій ГАРЬКАВЕНКО

Олександр ПОГОРЕЛОВ

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 виконавчого комітету
міської ради

Зміни до заходів розділу 2.23. “Розвиток громадянського суспільства” Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 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.



_29.03.2022___ № 
____91____

Державний фонд 
регіонального 

розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 

включаючи 
цільові субвенції з 

державного 
бюджету на 

розвиток 
територій

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 

України 
Європейського 
інвестиційного 

банку 

обласний 
бюджет

районний, міський, 
селищний, 

сільський бюджет

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

1. ########################################### протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лиманської 
міської ради

14355,293 10048,5 10048,5 0,0 Площа І будівлі – 862,6 кв.м., 
ІІ – будівлі – 1021,3 
кв.м./площа території – 600 
кв.м.

2.1.1. Підвищення 
якості та 
доступності 
дошкільної та 
базової середньої 
освіти

Всього: 14355,293 10048,5 10048,5

Додаток  7
до рішення виконавчого комітету
міської ради

 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2022 році  

№ з/п Назва проекту Термін 
реалізації 
проекту

Виконавець Кошторисна 
вартість 
проекту,
тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2022 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

Примітка

Всього у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші джерела 
фінансування *

2. Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок обласних коштів ( в рамках програми Президента України "Велике будівництво")
В пункті 1 стовпчики 5, 6, 10 та 12 викласти в наступній редакції:

В.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі Віталій ГАРЬКАВЕНКО

Керуючий справами Олександр ПОГОРЕЛОВ


