
Обговорення Плану заходів з реалізації у 2019-2021 роках  

Стратегії розвитку Лиманської об’єднаної  територіальної громади до 2025 року. 

 

22.11.2018 року рішенням міської ради №7/56-2594 затверджено Стратегію 

розвитку Лиманської об’єднаної  територіальної громади до 2025 року.  

Наступним кроком є впровадження заходів Стратегії. Для чого у відповідність 

до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 31.03.2016 № 79  «Про затвердження 

Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації» розроблено План 

заходів з реалізації у 2019-2021 роках Стратегії розвитку Лиманської об’єднаної  

територіальної громади до 2025 року (далі План заходів). 

В основу Плану заходів  увійшли 71 проектна  ідея, відібрані та доопрацьовані 

робочою групою на основі пропозицій, що надійшли від відділів і управлінь міської 

ради та її виконавчого комітету, старост та громадськості. 

Підготовлено проект рішення міської ради «Про затвердження Плану заходів з 

реалізації у 2019-2021 роках Стратегії розвитку Лиманської об’єднаної територіальної 

громади до 2025 року». 

 

З метою обговорення та консультації з громадськістю  на офіційному сайті 

міської ради у розділі «Стратегія розвитку ОТГ» за посиланням 

http://krliman.gov.ua/uk/page/strategiya-rozvitku-otg  розміщено проект Плану заходів з 

реалізації у 2019-2021 роках Стратегії розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року та 

зразок проектної заявки.  

 

Пропозиції з приміткою “План реалізації Стратегії розвитку” приймаються 

до 10 січня 2019 року у вигляді проектних заявок (зразок додається): 

 

- в приймальню міського голови за адресою: м. Лиман, вул. Незалежності, 46, 

приміщення виконавчого комітету міської ради, ІІ поверх; 

- на електронну пошту: rada@krliman.gov.ua (приймальня міського голови); 

- на електронну пошту: liman-ekonotd@ukr.net (відділ економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету міської ради). 

Консультації з питання, що винесено на обговорення, надаються за тел. 4-12-39, 

4-23-01 (відділ економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради, 

приміщення виконавчого комітету міської ради, м. Лиман, вул. Незалежності, 46, ІІІ 

поверх). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технічне завдання на проект за Стратегічною ціллю: 

 

Стратегічна ціль Стратегії, якої 

відповідає проект: 

 

Назва Проекту 

 

 

Цілі проекту  

Територія на яку проект 

матиме вплив 

 

Яка проблема вирішена, та/або 

які умови для стійкого 

розвитку будуть створені 

 

Стислий опис проекту  

Очікуваний результат, 

орієнтовна кількість 

отримувачів вигоди 

 

Ключові заходи проекту •  

Індикатори досягнення 

результату 

Назва індикатору (з одиницею виміру) Базовий показник  

  

Сталість проекту (що буде 

відбуватися після завершення 

фінансування проекту) 

 

Відповідальні за реалізацію  

Термін реалізації проекту   

Ключові потенційні учасники 

реалізації проекту 

 

Джерела фінансування Всього, тис грн. 2019 2020 2021 

Державний бюджет, обласний 

бюджет, бюджет ОТГ, інші. 
    


