
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

20.12.2018 року  №  7/58-2737

“Про  затвердження  Програми

економічного  і  соціального

розвитку  Лиманської  об'єднаної

територіальної  громади  на  2019

рік та основні напрями розвитку

на 2020 і 2021 роки”

Розглянувши  проект  рішення  міської  ради  “Про  внесення  змін   до  рішення

міської ради від 20.12.2018 року № 7/58-2737 “Про затвердження Програми економічного

і  соціального  розвитку  Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади  на  2019 рік  та

основні напрями розвитку на 2020 і  2021 роки””,  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  20.12.2018 року № 7/58-2737 “Про

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної

територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки”.

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  20.12.2018

року  №  7/58-2737 “Про

затвердження  Програми

економічного  і  соціального

розвитку  Лиманської

об'єднаної  територіальної

громади на 2019 рік та основні

напрями  розвитку  на  2020 і

2021 роки”

Розглянувши  листи:  управління  соціального  захисту  населення  від

21.10.2019  року  №6274-02-06,  №6275-02-06,  від  29.10.2019  року  №6465-02-06;

відділу земельних відносин виконавчого комітету міської ради від 29.10.2019 року

№6463-02-06; управління освіти, молоді та спорту міської ради від 29.10.2019 року

№  05/01-12/1217;  КНП  “Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги”  міської

ради  від  29.10.2019  року  №  885;  відділу  культури  і  туризму  міської  ради  від

29.10.2019  року  №  01/05-445;  КЗ  “Лиманський  центр  безпеки  громадян”  від

29.10.2019  року  №6453-02-06;  відділу  житлово-комунального  господарства

виконавчого комітету міської ради від 29.10.2019 року №6452-02-06, 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  2019 рік  та  основні  напрями

розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами, внесеними рішеннями міської ради: від

29.12.2018 року  № 7/59-2806, від 21.02.2019 року № 7/61-2850, від 21.03.2019 року

№ 7/62-3013, від 18.04.2019 року № 7/63-3225, від 16.05.2019 року № 7/64-3397, від

21.06.2019 року № 7/65-3532, від 18.07.2019 року № 7/66-3693, від 22.08.2019 року

№ 7/67-3803, від 19.09.2019 року № 7/68-3916, від 17.10.2019 року № 7/69-4159):

1.1. розділ 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”:

в підрозділі “Дорожнє господарство”:

в  пункті  7  змінити  назву  заходу  з  “Розробка  проектно-кошторисної

документації  та  коригування  існуючих  ПКД  капітальних  ремонтів  доріг

(коригування  ПКД  по  дорогам:  вул.  Поштова,  пров.  Героїв  десантників,  пров.

Торговий, вул.Підлісна м. Лиман; вул. Лугова с. Шандриголове; вул. Перемоги с.



Зарічне;  розробка  ПКД  по  вул.  Горького  м.  Лиман)”  на  “Розробка  проектно-

кошторисної  документації  та  коригування  існуючих  ПКД  капітальних  ремонтів

доріг (коригування ПКД по дорогам: вул. Поштова, пров. Героїв десантників, пров.

Торговий, вул.Підлісна, пров. Підстепний м. Лиман; вул. Лугова с. Шандриголове;

вул.  Перемоги  с.  Зарічне;  розробка  ПКД  по  вул.  Горького  м.  Лиман)”;  цифри

“819,971” замінити на “869,394” та значення показника з “7” на “8”

в підрозділі “Зовнішнє освітлення”:

в пункті 4 цифри “147,207” замінити на “134,888”

в підрозділі “Інше”:

в пункті 17 цифри “3162,543” замінити на “3562,543”

в підрозділі “Капітальний ремонт”

в пункті 4 цифри “805,354” замінити на “653,554”

в пункті 5 цифри “341,470” замінити на “323,671”

в пункті 8 цифри “2631,678” замінити на “2513,094”

в пункті 10 цифри “317,235” замінити на “571,066” та значення показника з

“5” на “7”

в пункті 11 цифри “239,841” замінити на “92,481” та значення показника з

“3” на “2”

доповнити пунктом 16 наступного змісту: “Розробка проектно-кошторисної

документації  “Капітальний  ремонт  пасажирських  ліфтів  в  м.  Лиман  Донецької

області”

в підрозділі “Поточний ремонт”:

в пункті 1 цифри “100,0” замінити на “110,0” та значення показника з “10” на

“11”

в пункті 2 цифри “500,0” замінити на “499,863”

в пункті 7 змінити назву заходу з “Поточний ремонт – заміна вікон у під’їзді

житлових будинків №4 пр-т Гагаріна,  вул.  Гасієва №37А, 24,  24А м. Лиман” на

“Поточний ремонт – заміна вікон у під’їзді житлових будинків №4 пр-т Гагаріна,

вул. Гасієва №37А, 24, 24А, І. Лейка 18, Оборони 6А м. Лиман”; цифри “91,922”

замінити на “148,725” та значення показника з “6” на “8”

згідно додатку 1 (додається).

1.2. Розділ 3.10. “Розвиток земельних відносин”

пункти 1 та 6 вилучити з заходів розділу

в  пункті  5  цифри “187,873”  та  “87,873”  замінити  на  “162,873”  і  “62,873”

відповідно

в пункті 11 цифри “190,0” замінити на “59,0”

пункти №2,3,4,5,7,8,9,10,11 вважати пунктами №1,2,3,4,5,6,7,8,9 відповідно

згідно додатку 2 (додається).

1.3. розділ 3.12. “Соціальний захист населення”

в пункті 9 цифри “28218,9” замінити на “28075,2”

в пункті 10 цифри “6151,6” замінити на “6008,9”

в пункті 13 цифри “105,0” замінити на “109,0”

в пункті 15 цифри “1246,0” замінити на “1233,8”

в пункті 38 цифри “338,0” замінити на “414,25”

в пункті 53 цифри “100,0” замінити на “23,75” та значення показника “31”

замінити на “2”

згідно додатку 3 (додається).

1.4. розділ 3.13. “Освіта”:



в пункті 50 цифри “4666,41” змінити на “4185,657”;

доповнити пунктом 83  такого  змісту:  “Придбання  овочерізок для  закладів

освіти”;

доповнити  пунктом  84  такого  змісту:  “Придбання  багатофункціональних

приладів, телевізорів та проекторів”;

доповнити пунктом 85 такого змісту: “Придбання холодильників та пральних

машин”;

доповнити пунктом 86 такого змісту:  “Капітальний ремонт із  заміни вікон

будівлі Ямпільського навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів - дошкільний навчальний заклад”;

доповнити пунктом 87 такого змісту:  “Капітальний ремонт із  заміни вікон

будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3”

згідно додатку 4 (додається).

1.5. розділ 3.16. “Охорона здоров'я”:

в пункті 8 “Придбання офісних та медичних меблів для амбулаторії ЗП-СМ

смт. Зарічне КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради” цифри “138,8” змінити на

“101,7”;

доповнити пунктом 10 такого змісту: “Придбання офісних меблів та жалюзі

для КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради”;

доповнити  пунктом  11  такого  змісту:  “Проведення  поточного  ремонту

приміщення  амбулаторії  ЗП-СМ с.  Торське  КНП  «ЦПМСД»  Лиманської  міської

ради”;

в пункті 1 “Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля

добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію населення і вагітних”

цифри “165,0” змінити на “113,7”;

в  пункті  1  “Оплата  послуг,  придбання  медикаментів  для  обстеження  на

гепатит С, В” цифри “23,9” змінити на “17,9”;

в пункті 1 “Медикаментами” цифри “550,0” змінити на “525,0”;

в пункті 5 “Медикаменти для надання паліативної допомоги” цифри “199,3”

змінити на “224,3”;

в  пункті  6  “Придбання  спеціальних  рецептурних  бланків”  цифри  “0,7”

змінити на “1,1”

згідно додатку 5 (додається).

1.6. розділ 3.18 “Культура і туризм”:

доповнити  пунктом  13  такого  змісту:  “Придбання  багатофункціонального

принтера «Canon» для Музичної школи м. Лиман”

згідно додатку 6 (додається).

1.7. розділ 3.19. “Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території

області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб”

в пункті 1 цифри “450,6” замінити на “458,8”

в пункті 2 цифри “105,2” замінити на “114,1”

в пункті 3 цифри “24,3” замінити на “15,4”

згідно додатку 7 (додається).

1.8. розділ 3.21. “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій”

підрозділ “Організація гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних

робіт  на  території  Лиманської  ОТГ”  доповнити  пунктом  2  наступного  змісту:

“Придбання основних засобів (джерело безперебійного живлення)”

згідно додатку 8 (додається).



1.9.  розділ 4.5 “Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами”

в  пункті  6  цифри  “1715,821”,  “1715,821”,  “742,161”  замінити  на  цифри

“5228,791”, “1315,821”  та “342,161”відповідно

згідно додатку 9 (додається).

1.10. розділ 4.7. “Перелік проектів, що плануються до реалізації за рахунок

інфраструктурної  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на

формування інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади”:

 в пункті 3 цифри “3465,938”, “409,878” замінити на “3416,515”, “360,455”

відповідно

згідно додатку 10 (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

облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Дорожнє господарство

В пункті 7 стовпчики 3,6,9,13 

викласти в новій редакції

7

Розробка проектно-кошторисної 

документації та коригування 

існуючих ПКД капітальних 

ремонтів доріг (коригування ПКД 

по дорогам: вул. Поштова, пров. 

Героїв десантників, пров. 

Торговий, вул.Підлісна, 

пров.Підстепний м. Лиман; вул. 

Лугова с. Шандриголове; вул. 

Перемоги с. Зарічне; розробка ПКД 

по вул. Горького м. Лиман)

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
869,394 869,394 Кількість, ПКД 8

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
14690,306 0,000 0,000 14690,306 0,000 0,000

Благоустрій

Зовнішнє освітлення

В пункті 4 стовпчики 6,9 викласти 

в новій редакції

4

Розробка проектно-кошторисної 

документації на капітальний 

ремонт мереж зовнішнього 

освітлення 

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
134,888 134,888 Кількість, ПКД 3

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
5240,285 0,000 0,000 5240,285 0,000 0,000

Інше

В пункті 17 стовпчики 6,9,13 

викласти в новій редакції

17
Відшкодування витрат на 

утримання об'єктів благоустрою

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
3562,543 3562,543

Кількість, м³, літрів 

ПММ, об'єктів 

благоустрою

12844; 

2020; 6

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
5124,961 0,000 0,000 5124,961 0,000 0,000

Капітальний ремонт 

В пунктах 4,5,8 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

4

Капітальний ремонт м'якої покрівлі 

та оголовків ДВК житлового 

будинку №16 вул.Студентська 

м.Лиман, в тому числі коригування 

ПКД

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
653,554 653,554 Кількість, м² 610

5

Капітальний ремонт шиферної 

покрівлі та оголовків ДВК 

житлового будинку №15 

вул.Гасієва м.Лиман, в тому числі 

коригування ПКД

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
323,671 323,671 Кількість, м² 390

найменування 

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 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура” Програми  економічного  і соціального  розвитку Лиманської об'єднаної  територіальної громади на 2019 рік та основні  

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат



8

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку №2 

пров.Робочий, м.Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
2513,094 2513,094 Кількість, м² 510

В пунктах 10,11 стовпчики 6,9,13 

викласти в новій редакції

10

Розробка проектно-кошторисної 

документації на капітальний 

ремонт покрівель

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
571,066 571,066 Кількість, ПКД 7

11

Капітальний ремонт пасажирських 

ліфтів в житловому будинку №12 

по вул.Студентська

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
92,481 92,481 Кількість, одиниць 2

Додати пункт 16 наступного 

змісту

16

Розробка проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

пасажирських ліфтів в м.Лиман 

Донецької області»

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
147,360 147,360 Кількість, ПКД 6

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
6059,235 0,000 0,000 6059,235 0,000 0,000

Поточний ремонт

В пунктах 1 стовпчики 6,9,13 

викласти в новій редакції

1

Поточний ремонт під'їздів у 

житлових будинках-конкурс міні-

проектів

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
110,000 110,000 Кількість, проектів 11

В пунктах 2 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

2

Придбання матеріалів для 

підготовки житлового фонду в 

осінньо-зимовий період (труба 

металева - 1000 м; вентиля - 600 

од.; покрівельні матеріали - 250 од.; 

труба пластикова - 1500 м; труба 

каналізаційна - 500 м; сгони та 

комплектуючі - 1700 од.)

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
499,863 499,863

Кількість, будинків 

комунальної 

власності

237

В пунктах 7 стовпчики 3,6,9,13 

викласти в новій редакції

7

Поточний ремонт – заміна вікон у 

під’їзді житлових будинків №4 пр-

т Гагаріна, вул.Гасієва №37А, 24, 

24А, І.Лейка 18, Оборони 6А 

м.Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
148,725 148,725 Кількість, одиниць 8

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
933,145 0,000 0,000 933,145 0,000 0,000

Рядок "Всього по програмі" 

викласти в новій редакції
215591,847 0,000 0,000 35801,798 179790,049 0,000

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                             Т.Ю. Каракуц



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

1 Оновлення планово-картографічних матеріалів

Протягом 

року

Розробники 

документації із 

землеустрою
85,6 85,6

Створення інформаційнної бази для ведення 

державного земельного кадастру, регулювання 

земельних відносин, оподаткування

24,195 тис.га

6 Пдготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону

Протягом 

року

Розробники 

документації із 

землеустрою
45,0 45,0

Визначення оптимальної плати за користування 

земельними ділянками, оформлення відповідної 

землевпорядної документації, забезпечення 

прозорості та запобігання корупцийним діянням 

в області ринку земель

2 зем.діл.

Надавати допомогу та 

підтримку процесу 

об’єднання місцевих 

громад шляхом сприяння 

процесу узгодження між 

громадами, а також 

інституційному та 

організаційному 

зміцненню

5
Проведення інвентаризації земель несільськогосподарського  

призначення

Протягом 

року

Розробники 

документації із 

землеустрою

162,873 62,873 90,0 10,0

Встановлення місця розташування об’єктів, меж 

земельних ділянок, виявлення земель, що не 

використовуються нераціонально або не за 

цільовим призначенням, виявлення 

деградованих сільськогосподарських  угідь і 

забруднених земель, здійснення державного 

контролю за використанням т охороною земель 

0,045 тис.га

Надавати допомогу та 

підтримку процесу 

об’єднання місцевих 

громад шляхом сприяння 

процесу узгодження між 

громадами, а також 

інституційному та 

організаційному 

зміцненню

11 Послуги зі складання електронного документу XML файлу 

щодо встановлення та відновлення меж населених  пунктів на 

території Лиманської міської ради

Протягом 

року

Розробники 

документації із 

землеустрою

59,0 59,0 Приведення існуючих меж населених  пунктів у 

відповідність до фактичного стану. Кількість 

звітів, од.

16

Вилучити пункти 1,6 з заходів розділу:

Надавати допомогу та 

підтримку процесу 

об’єднання місцевих 

громад шляхом сприяння 

процесу узгодження між 

громадами, а також 

інституційному та 

організаційному 

зміцненню

В пункті 5, 11 стовпчики 6,9 викласти в новій редакції

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 2

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.10 «Розвиток земельних відносин» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ 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 і

районів

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

В пунктах 9, 10 заходів 

стовпчики 6,7 викласти в 

новій редакції

9 Видатки бюджету за 

призначеними субсидіями

Протягом 

року

УСЗН 28075,2 28075,2 Кількість отримувачів 

субсидій, осіб

10700

10 Видатки бюджету на надання 

пільг населенню на оплату 

ЖКП і придбання твердого 

палива та скрапленого газу

Протягом 

року

УСЗН 6008,9 6008,9 Кількість осіб 2500

В пунктах 13, 15, 38 заходів 

стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

13
Пільги окремим категоріям 

громадян з послуг зв'язку 

Протягом 

року

Відділ 

персоніфікованого 

обліку УСЗН

109,00 109,00 Кількість осіб 245

15 Компенсаційні виплати за 

пільгове перевезення окремих 

категорій громадян 

залізничним транспортом

Протягом 

року
УСЗН 1233,80 1233,80 Кількість осіб 7600

38
Надання матеріальної 

допомоги громадянам 

постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

осіб прирівняних до них, 

ветеранів війни та праці, 

ветеранів Афганської війни 

(воїнів-інтернаціоналістів), 

осіб з інвалідністю

Протягом 

року
УСЗН 414,25 414,25 Кількість осіб 247

інших

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 3

до рішення міської ради

____________№_________

Зміни  до заходів розділу 3.12. «Соціальний захист населення»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 

2021 роки

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



В п. 53 заходів стовпчики 

6,9,13 викласти в новій 

редакції

53
Відшкодування вартості 

проведеного обстеження 

методом комп’ютерної 

томографії,  громадянам 

постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

осіб прирівняних до них, 

ветеранів війни та праці, 

ветеранів Афганської війни, 

осіб з інвалідністю

Протягом 

року
УСЗН 23,75 23,75 Кількість осіб 2

«Всього по розділам» викласти в 

новій  редакції 187448,73 180440,60 1417,10 5591,03

Секретар міської ради

                                                                         

Т.Ю. Каракуц



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 50. Реконструкція покрівлі Торського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Лиманської міської ради, за адресою: Донецька область, Лиманський 

район, с. Торське, вул. Роднікова, 17-А

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

4 185,657 4 185,657 Площа покрівлі, м2 855,24

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 83. Придбання овочерізок для закладів освіти Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

199,9 199,9 Кількість овочерізок 8

84. Придбання багатофункціональних приладів, телевізорів та проекторів Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

41,2 41,2 Кількість обладнаня 3

85. Придбання холодильників та пральних машин Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

110,4 110,4 Кількість обладнаня 12

86. Капітальний ремонт із заміни вікон будівлі Ямпільського навчально-

виховного комплексу "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад"

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

138,5 138,5 Кількість вікон 18

87. Капітальний ремонт із заміни вікон будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

34,0 34,0 Кількість вікон 3

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 44642,794 2589,022 42053,772

Рядок «Ітого» викласти в новій редакції 59672,494 2589,022 55267,072 1816,4

В пункті 50 стовпчики 6, 9 викласти в такій редакції:

Доповнити пунктами 83-87 такого змісту:

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 4

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.13 «Освіта» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ 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.



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Розвивати 

інфраструктуру 

системи охорони 

здоров 'я

8. Придбання офісних та медичних меблів для 

амбулаторії ЗП-СМ смт.Зарічне КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради

Протягом  

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

101,7 101,7 Придбання меблів для амбулаторії 1

10. Придбання офісних меблів та жалюзі для КНП 

«ЦПМСД» Лиманської міської ради

Протягом  

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

94,0 94,0 Покращення матеріально-технічного 

стану амбулаторій 

3

11. Проведення поточного ремонту приміщення 

амбулаторії ЗП-СМ с. Торське КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради

Протягом  

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

62,0 62,0 Покращення матеріально-технічного 

стану амбулаторії

1

Забезпечення хворих  

на ВІЛ-інфекцію і 

СНІД  та профілактика 

ВІЛ-інфекції

1. Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору 

крові задля добровільного консультування і тестування 

на ВІЛ-інфекцію населення і вагітних

Протягом  

року

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ", КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

113,7 113,7 Довести скринінгове дослідження 

населення на ВІЛ-інфекцію

22497 (осіб)

Забезпечення хворих  

на вірусний гепатит С

1. Оплата послуг, придбання медикаментів для 

обстеження на гепатит С, В

Протягом  

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

17,9 17,9 Зниження темпу розповсюдження 

захворювання , своєчасне виявлення 

(обстеження, придбання: система, 

вакутайнер, пробірки, гумові рукавички, 

спиртові серветки)

900

Забезпечення 

пільгової категорії 

населення

1. Медикаментами Протягом  

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

525,0 525,0 Безоплатний та пільговий відпуск 

медикаментів

14000

Забезпечення 

пільгової категорії 

населення

5. Медикаменти для надання паліативної допомоги Протягом  

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

224,3 224,3 Безоплатний та пільговий відпуск 

медикаментів 

80

Забезпечення 

пільгової категорії 

населення

6. Придбання спеціальних рецептурних бланків Протягом  

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

1,1 1,1 Кількість бланків, од. 5200

Стовпчики 6, 9 пункту 5 викласти в новій редакції:

Стовпчики 6, 9 пункту 6 викласти в новій редакції:

Стовпчики 6, 9 пункту 8 викласти в новій редакції:

Доповнити пунктами 10-11 такого змісту:

Розвивати 

інфраструктуру 

системи охорони 

здоров 'я

Стовпчики 6, 9 пункту 1 викласти в новій редакції:

Стовпчики 6, 9 пункту 1 викласти в новій редакції:

Стовпчики 6, 9 пункту 1 викласти в новій редакції:

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 3.16. «Охорона здоров'я» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ 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.



Секретар міської ради                                                                                                                                            Т.Ю. Каракуц



облас-

ного

бюдж

ету

районних 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Укріплення 

основних 

фондів та 

покращення 

якості 

надання 

послуг

13. Придбання 

багатофункціонального 

принтера «Canon» для 

Музичної школи м. Лиман

Протягом 

року

Відділ 

культури і 

туризму 

Лиманської 

міської 

ради

7,1 7,1 Кількість 

придбаної техніки

1

Всього 3961,9 3941,9 20,0

Доповнити пунктом 13 такого змісту:

Рядок "Всього" викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                      Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держа

в-

ного

бюдже

ту

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джере

л

найменування 

показника

значення 

показника

Додаток 6

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.18. "Культура і туризм" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік та  основні напрямки  розвитку на 2020 і 2021 роки"

назва завдання 

Стратегії 

розвитку 

Донецької 

області на 

період до 2020 

року або 

стратегії 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

1



облас-

ного

бюджет

у

бюджету

міст і 

районів

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

В п. 1 заходів стовпчики 

6,9,13 викласти в новій 

редакції

В п. 2 заходів стовпчики 

6,9,13 викласти в новій 

редакції

2 Щомісячна виплата в розмірі 

одного прожиткового мінімуму 

сім'ям загиблих (померлих) та 

зниклих безвісті учасників АТО 

та ООС

114,1 114,1 кількість сімей 

загиблих 

(померлих) 

учасників АТО

5

В п. 3 заходів стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

3 Відшкодування 50% сплати за 

ЖКП та придбання твердого 

палива родинам загиблих 

учасників АТО та ООС

15,4 15,4 кількість сімей 

загиблих 

(померлих) 

учасників АТО

4

«Всього по розділам» 

викласти в новій редакції 806,60 138,30 80,00 588,30

Секретар міської ради                                                                            Т.Ю. Каракуц

261458,8 Кількість осіб

1
Одноразова виплата 

постраждалим учасникам АТО 

та ООС і членам сімей загиблих 

учасників АТО та ООС

Протягом 

року
УСЗН 458,8

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника
значення показника

Додаток 7

до рішення міської ради

____________№_________

Зміни  до заходів розділу  3.19 «Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб»  Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



Додаток  8

до рішення міської ради

__________ № ________

Завдання Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

найменування показника значення показника

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

1 9.000 9.000 Кількість, одиниць 1

2280.814 1374.414 906.400

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Зміни до розділу 3.21. «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» Програми  економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 
напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

Організація гасіння 
пожеж та проведення 
пожежно-рятувальних 

робіт на території 
Лиманської ОТГ

доповнити пунктом 2 

наступного змісту

Сприяти   забезпеченню   пожежно-   та   
аварійно-рятувальних  підрозділів  
необхідною спецтехнікою
та обладнанням, своєчасному їх 
переоснащенню, забезпеченню  
нормативної  кількості пожежно-
рятувальних
підрозділів у населених пунктах області

Придбання основних засобів 
(джерело безперебійного 
живлення)

Протягом 
року

КЗ «Лиманський 
центр безпеки 
громадян»

Рядок «Всього» викласти 

в новій редакції



Додаток 9

до рішення міської ради

_____________№___________

Державний 

фонд 

регіонального 

розвитку

інші кошти 

державного 

бюджету, 

включаючи 

цільові 

субвенції з 

державного 

бюджету на 

розвиток 

територій*

Надзвича

йна 

кредитна 

програма 

для 

відновле

ння 

України 

Європейс

ького 

інвестиці

йного 

обласний 

бюджет

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

В пункті 6 стовпчик 

5,6,11 викласти в новій 

редакції

6

Капітальний ремонт 

дороги комунальної 

власності Лиманської 

об’єднаної територіальної 

громади по вул.Мічуріна 

м. Лиман

2019

КП 

"Лиманс

ький 

Зеленбу

д"

5228,791 1315,821 973,660 342,161

Капітально 

відремонтовано 

1985 кв.м.

1.1.2.Забезпе

чення 

ефективного 

функціонува

ння житлово-

комунального 

господарства 

та 

безперебійно

го енерго-, 

газо- та 

Т.Ю. КаракуцСекретар міської ради

Зміни та доповнення до заходів розділу 4.5 Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами 

№ з/п Назва проекту

Термін 

реалізації 

проекту

Виконав

ець

Кошторисна 

вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Результативніст

ь реалізації 

проекту

(характеристика

,  потужність 

відповідних 

об'єктів)

Відповідніс

ть Плану 

заходів з 

реалізації у 

2018-

2020 роках 

Стратегії 

розвитку 

Донецької 

області на 

період 

до 2020 

року **  

(номер та 

назва 

Примітка
Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету
кошти місцевих 

бюджетів

Інші джерела 

фінансуванн

я *



Додаток 10

до рішення міської ради

_____________№___________

№ з/п Назва проекту Виконавець

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Примітка
Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету

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

3 2019 3465.938 3416.515 3056.060 360.455

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Зміни  до заходів розділу  4.7. Перелік проектів, що плануються до реалізації за рахунок інфраструктурної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади

Термін 
реалізації 
проекту

Кошторисна 
вартість 
проекту,
тис.грн.

Результативніст
ь реалізації 

проекту
(характеристика

,  потужність 
відповідних 

об'єктів)

Плану заходів 
з реалізації у 

2018-
2020 роках 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на 

період 
до 2020 року 
**  (номер та 

назва 
технічного 

завдання) або 
стратегії 

розвитку міста 

кошти місцевих 
бюджетів

Інші 
джерел

а 
фінансу
вання *

Державн
ий фонд 
регіонал

ьного 
розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 

включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
територій*

Надзвич
айна 

кредитн
а 

програм
а для 

відновле
ння 

України 
Європей
ського 

інвестиц
ійного 
банку 

обласний 
бюджет

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

В пункті 3 стовпчики 
6,11 викласти в новій 

редакції

Капітальний ремонт 
дороги комунальної 

власності Лиманської 
об'єднаної 

територіальної громади 
по вул.Перемоги с. 

Зарічне (коригування)

КП 
"Лиманськи
й Зеленбуд"

Капітально 
відремонтовано 

3940 кв.м.

функціонуванн
я житлово-

комунального 
господарства та 
безперебійного 
енерго-, газо- 

та 
водопостачання 

об’єктів 
соціальної 

сфери, освіти, 


