
Додаток 2

Назва проекту

Примітка

м у тому числі:
кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів

обласний бюджет

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6,000 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

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

1

протягом року

38848,712 35289,919 6609,782 35030,454 6557,766 259,465 52,016

2

протягом року

36595,928 36850,976 12129,872 36595,928 12029,565 255,048 100,307

Всього: 75444,64 72140,895 18739,654 71626,382 18587,331 514,513 152,323

1 Реконструкція котельні № 15 м. Лиман протягом року
13378,596 4261,448 220,975 4261,448 220,975

2 протягом року

3171,366 627,427 627,427

3 протягом року

6390,238 73,608 73,608

4 протягом року

37393,041 3632,416 3632,416 3632,416 3632,416

5 протягом року

35398,508 5970,000 5320,750 5970,000 5320,750

Всього 95731,749 14564,899 9174,141 14564,899 9174,141

Інформація про стан виконання інвестиційних/інфраструктурних проектів
щодо забезпечення виконання завдань Програми

За 2021 року

№
з/п

Термін реалізації 
проекту

Викона-
вець

Кошторисна 
вартість 
проекту,
тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2021 рік, тис.грн Результат 
реалізації 
проекту

(характерис
-

тика, 
потужність 
відповідних 

об'єктів)

заходів з реалізації  у 
2021-2023 роках 

Стратегії розвитку 
Донецької області на 

період до 2027 
року**  (номер та 
назва технічного 

завдання) або 
стратегії розвитку  

Інші джерела фінансуван-
няДержавний фонд 

регіональ-
ного розвитку

інші кошти державного 
бюджету, включаючи 

цільові субвенції з 
державного бюджету на 

розвиток територій

Надзвичайна кредитна 
програма для відновлення 

України Європейсь-
кого інвестицій-

ного банку

районний (міський, 
селищний, сільський) 

бюджет

“Реконструкція з використанням заходів 
термодернізації будівлі ЗОШ № 2 у 
м.Лиман”(Коригування).

Управління освіти, 
молоді та спорту 

Лиманської міської 
ради

2.1.1. Підвищення 
якості та доступності 
дошкільної та базової 

середньої освіти
“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”.

Управління освіти, 
молоді та спорту 

Лиманської міської 
ради

2.1.1. Підвищення 
якості та доступності 
дошкільної та базової 

середньої освіти

           3. Перелік об’єктів і заходів, що будуть здійснюватись за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об’єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ 
і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення

Департамент 
капітального 

будівництва ОДА

3.2.3. Поліпшення 
житлових умов 

населення
Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини смт.Дробишеве КЗ "Лиманський 
ЦПМСД ім. М.І.Лядукіна". Коригування

Департамент охорони 
здоров’я ОДА

 2.2.1. Підвищення 
якості та загальної 

доступності медичних 
послуг у містах та 

сільській місцевості
Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини , гаража смт. Зарічне  КЗ 
"Лиманський ЦПМСД ім. М.І.Лядукіна". 
Коригування

Департамент охорони 
здоров’я ОДА

 2.2.1. Підвищення 
якості та загальної 

доступності медичних 
послуг у містах та 

сільській місцевості
Капітальний ремонт з використанням заходів 
термодернізації будівлі ЗОШ I-III ступенів № 5 у м. 
Красний Лиман

Департамент освіти і 
науки ОДА

2.1.1. Підвищення 
якості та доступності 
дошкільної та базової 

середньої освіти
Реконструкція харчоблоку загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 5, розташованої за адресою 
вул.Театральна, 5а (коригування)

Департамент 
капітального 

будівництва Донецької 
ОДА

2.1.1. Підвищення 
якості та доступності 
дошкільної та базової 

середньої освіти



4. Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок інших коштів
1 протягом року

протягом року
960,420 960,42 960,420

протягом року
1088,002 1088,002 1088,002

Всього 2048,422 2048,422 2048,422
5. Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок міжнародної технічної допомоги

1 протягом року 582,570 582,570 582,570

2 протягом року КП "Лиманська СЄЗ" 839,500 839,500 839,000 49,500 49,000 790,000 790,000

Всього 1422,070 1422,070 839,000 49,500 49,000 1372,570 790,000
6. Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується за рахунок коштів бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади

1 протягом року

6174,766 6174,766 5968,850 6174,766 5968,850

4 протягом року

1610,848 1567,334 1403,664 1567,334 1403,664

7 протягом року

3468,023 3468,023 3468,023

8 протягом року

1525,750 1180,660 1180,660 1180,660 1180,660

9 протягом року

1480,496 48,155 48,155 48,155 48,155

10 Придбання спецавтомобіля для Соціального таксі протягом року

1500,000 1500,000 200,000 1300,000

11 протягом року

1525,750 335,640 330,624 335,640 330,624

Всього 15674,785 14274,578 8931,953 12974,578 8931,953 1300,000
Всього 190321,666 104450,864 37684,748 71626,382 18587,331 14564,899 9174,141 13538,591 9133,276 4720,992 790,000

Розбудова інженерно-транспортної інфраструктури 
до промислового майданчика ІП "Лиманський":

Виконавчий комітет 
Лиманської міської 

ради 1.2.3. Підтримка 
галузей, що мають 

економічний та 
інноваційний 

потенціал для розвитку

1.1. Будівництво водопровідної мережі до 
промислового майданчика Індустріального парку 
"Лиманський"

Виконавчий комітет 
Лиманської міської 

ради
1.2. Будівництво газопроводу середнього тиску до 
промислового майданчика Індустріального парку 
"Лиманський"

Виконавчий комітет 
Лиманської міської 

ради

Підвищення туристичної та інвестиційної 
привабливості Лиманської
об'єднаної територіальної громади

 Виконавчий комітет 
Лиманської міської 

ради 

1.2.2. Формування 
позитивного іміджу 

регіону
Придбання трактору, навісного обладнання - 
екскаватор, відвалу українського виробництва для 
трактору

1.2.2. Придбання 
комунальної техніки

Реконструкція головного корпусу з благоустроєм 
прибудинкової території Дошкільного навчального 
закладу № 3 Лиманської міської ради за адресою: 
84400, м. Лиман, вул. Констянтина Гасієва,22

Управління освіти, 
молоді та спорту 

Лиманської міської 
ради

2.1.1. Підвищення 
якості та доступності 
дошкільної та базової 

середньої освіти
Капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж 
будівлі дошкільного навчального закладу № 3 
Лиманської міської ради за адресою: Донецька 
область м. Лиман, вул. Гасієва К, буд.22А

Управління освіти, 
молоді та спорту 

Лиманської міської 
ради

2.1.1. Підвищення 
якості та доступності 
дошкільної та базової 

середньої освіти
Капітальний ремонт адміністративної будівлі 
Лиманської міської ради за адресою: Донецька 
область, смт. Зарічне, площа ім. Гагаріна Ю., 1А

Виконавчий  комітет 
Лиманської міської 

ради

3.2.1. Підвищення 
якості та доступності 
адміністративних та 

соціальних послуг для 
усіх верств населення

Капітальний ремонт нежитлової будівлі, 
адміністративного корпусу (заміна вікон, 
електропостачання) за адресою : Донецька область, 
м. Лиман, вул.Деповська, буд.2в

Відділ культури і 
туризму Лиманської 

міської ради Донецької 
області

Капітально 
відремонто
вано 1 
будівлю

2.3.1. Підвищення 
доступності 

культурних послуг

Капітальний ремонт ганків, вимощення та цокольної 
частини будівлі "Центру культури і дозвілля ім. 
Горького" за адресою: Донецька область, місто 
Лиман, вул. Незалежності, 17

Відділ культури і 
туризму Лиманської 

міської ради Донецької 
області

2.3.1. Підвищення 
доступності 

культурних послуг

Управління соціального 
захисту населення 
Лиманської міської 

ради

3.2.1. Підвищення 
якості та доступності 
адміністративних та 

соціальних послуг для 
усіх верств населення

Капітальний ремонт нежитлової будівлі, 
адміністративного корпусу (заміна вікон, 
електропостачання) за адресою: Донецька область 
м. Лиман, вул. Деповська, буд. 2в. Коригування

Відділ культури і 
туризму Лиманської 

міської ради Донецької 
області

2.3.1. Підвищення 
доступності 

культурних послуг
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