
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
     ___________                                                                             № ___________ 

 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 МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 
______________                                                                              №  ____________ 
                                                                   м. Лиман 
 

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 листи: управління соціального захисту населення Лиманської 

міської ради від 20.02.2020 року № 1046-02-06; відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради від 25.02.2020 року №1136-02-06, 

від 26.02.2020 року №1170-02-06; відділу земельних відносин виконавчого комітету 

міської ради від 26.02.2020 року №1192-02-06, керуючись п. 22 ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік: 
1.1.  розділ 2.7. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
підрозділ “Капітальний ремонт”: 
в пункті 2 цифри “568,786” замінити на “102,696”, значення показника 

“труби — 943” видалити 
підрозділ “Поточний ремонт житлового фонду”: 
доповнити пунктом 4 такого змісту: “Поточний ремонт квартири комунальної 

власності за адресою: вул.Івана Лейко №12, кв.№8, м.Лиман (монтаж ГКЛ 

перегородки з подальшим оздобленням та монтаж дверного блоку)” 
підрозділ “Дорожнє господарство”: 
в пункті 7 цифри “180,0” замінити на “221,4”, значення показника цифру 

“7,5” замінити на “13” 
в пункті 8 цифри “399,167” замінити на “302,766”, значення показника цифру 

“5” замінити на “4” 
в пункті 12 назву заходу “Коригування проектно-кошторисної документації 

по об’єкту “Капітальний ремонт тротуару м. Лиман, озеро Ломоносівське” замінити 

на “Коригування проектно-кошторисної документації по об’єктам “Капітальний 

ремонт тротуару м. Лиман, озеро Ломоносівське”, “Капітальний ремонт тротуару м. 

Лиман, вул. Пушкіна (від магазина “Арбат 2” до вул.Соснова (Петровського)”,  

цифри “80,6” замінити на “177,001”, значення показника цифру “1” замінити на “2” 



підрозділ 6.3. “Утримання, ремонт та будівництво об’єктів зовнішнього 

освітлення” 
доповнити пунктом 5 такого змісту: “Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення с.Щурове, м.Лиман, Донецької області, в тому числі проходження 

експертизи проектно-кошторисної документації” 
згідно додатку 1 (додається). 
1.2. розділ 2.14. “Розвиток земельних відносин”: 
в пункті 10 цифри “4” замінити на “8” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 2.16. “Соціальний захист населення”: 
доповнити пунктом 52 такого змісту: “Виготовлення посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї” 
згідно додатку 3 (додається). 
1.4. розділ 2.24. “Охорона навколишнього природного середовища”: 
в пункті 6 цифри “930,0” замінити на “953,86”, цифру “130,0” замінити на 

“153,86”, значення показника цифру “18” замінити на “24” 
згідно додатку 4 (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

1 Капітальний ремонт

В пункті 2 стовпчики 6,9,13 викласти в 

новій редакції

2

Капітальний ремонт системи опалення та 

холодного водопостачання житлового 

будинку №9А, вул.Оборони, м.Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
102,696 102,696

Кількість,  

одиниць

засувки - 35, 

крани - 4

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 4293,896 0,000 0,000 4293,896 0,000 0,000

2 Поточний ремонт житлового фонду

Додати пункт 4

4

Поточний ремонт квартири комунальної 

власності за адресою: вул.Івана Лейко №12, 

кв.№8, м.Лиман (монтаж ГКЛ перегородки з 

подальшим оздобленням та монтаж дверного 

блоку)

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
13,469 13,469

Кількість,  

м², одиниць

ГКЛ - 5,2, 

дверний блок - 1

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 915,275 0,000 0,000 809,275 0,000 106,000

6 Благоустрій територій населених пунктів

6.1 Дорожнє господарство

В пунктах 7,8 стовпчики 6,9,13 викласти в 

новій редакції

7

Придбання фарби для розмітки проїзної 

частини автомобільних доріг та послуги з 

розмітки

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
221,400 221,400

Кількість, км, 

кг

протяжність - 13 

км, фарби - 300 

кг

8

Розробка проектно-кошторисної документації 

та коригування існуючої ПКД на капітальний 

ремонт доріг

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
302,766 302,766

Кількість, 

одиниць
4

В пункті 12 стовпчики 3,6,9,13 викласти в 

новій редакції

2.7. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 

Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

найменуванн

я показника

значення 

показника

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 стратегії 

розвитку міста 

(району, ОТГ)

№

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

12

Коригування проектно-кошторисної 

документації по об’єктам «Капітальний 

ремонт тротуару м.Лиман, озеро 

Ломоносівське», «Капітальний ремонт 

тротуару м.Лиман, вул.Пушкіна (від магазина 

«Арбат 2» до вул.Соснова (Петровського)»

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
177,001 177,001

 Кількість, 

одиниць ПКД
2

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 23768,576 0,000 0,000 23768,576 0,000 0,000

6.3
Утримання, ремонт та будівництво 

об’єктів зовнішнього освітлення

Додати пункт 5

5

Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення с.Щурове, м.Лиман, Донецької 

області, в тому числі проходження експертизи 

проектно-кошторисної документації

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
452,621 452,621

Кількість, м, 

експертиза
1893/1

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 6143,654 0,000 0,000 6143,654 0,000 0,000

Рядок "Всього благоустрій" викласти в 

новій редакції
36056,093 0,000 0,000 36056,093 0,000 0,000

Рядок "Всього по Програмі" викласти в 

новій редакції
143786,204 0,000 0,000 45747,614 0,000 98038,590

функціонування 

житлово-

комунального 

господарства та 

безперебійного 

енерго-, газо- та 

водопостачання 

об’єктів 

соціальної сфери, 

освіти, охорони 

здоров'я

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                     Т.Ю. Каракуц



Додаток 2

обласн

ого

бюдже

ту

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

В п. 10 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

10

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

8,0 8,0
Кількість 

заходів, од.
1

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 4845,600 2550,000 0,000 1838,000 212,600 245,000

Секретар міської ради                                                                                                                                                                            Т.Ю. Каракуц

найменуванн

я показника

значення 

показника

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до 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

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Доповнити п. 52 наступного 

змісту:

52

Виготовлення посвідчень 

батьків багатодітної сім’ї та 

дитини  з багатодітної сім’ї

Протягом 

року
УСЗН 7,6 7,6 Кількість посвідчень 200

«Всього по розділам» 

викласти в новій редакції 178444,11 172019,73 401,90 6022,48

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 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.



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Впровадження комплексу 

заходів для вирішення 

проблем поводження з 

твердими побутовими 

відходами

6

Придбання обладнання для збору 

побутових відходів, а саме 

придбання контейнерів.

2020 рік
КП "Лиманський 

"Зеленбуд"
953,860

953,860 (у 

т.ч. 

153,860 — 

фонд 

ОНПС)

Забезпечення 

екологічно 

безпечного 

збирання твердих 

побутових 

відходів, 

придбано

100 од. 

контейнерів 

об'ємом 1,1 

м3 та 24 од. 

сіткових 

контейнерів 

для збору 

ПЕТ-

пляшок

Всього 1087,860 1038,860 49,000

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

Стовпчики 6, 9, 13 п. 6 заходів розділу викласти в новій редакції:

Рядок "Всього" викласти в новій редакції:

Додаток 4

до рішення міської ради

____________ № ___________

Зміни  до заходів розділу 2.24. «Охорона навколишнього природного середовища»

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. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств


