
 

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

 
______________                                                                              
м. Лиман 
 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 19.12.2019 

року № 7/73-4517 “

затвердження Програми

економічного і соціального

розвитку Лиманської

об'єднаної територіальної

громади на 2020 рік” 
 

Розглянувши листи

09.11.2020 року № 6932

09.11.2020 року № 01/05

міської ради від 09.11.2020 

виконавчого комітету міської

первинної медико-санітарної

року № 1020, керуючись п

в Україні” міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни

Лиманської об'єднаної територіальної

рішенням міської ради від

№ 7/76-5194; від 27.03.2020 

08.05.2020 року № 7/79

№ 7/81-5402; від 16.07.2020 

5855; від 18.09.2020 року

03.11.2020 року № 7/87-

1.1. розділ 2.7 “Житлове

підрозділ “Капітальний

в пункті 2 цифри “1072,147” 

підрозділ “Поточний

пункт 1 “Поточний

проектів (50*50)” виключити

пункти 2,3,4,5,6,7,8,9 

в пункті 1 цифри “512,467” 

в пункті 5 цифри “1631,052” 

доповнити пунктом

поточного ремонту житлового

вул.Матросова м. Лиман

підрозділ “Теплопостачання

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я  

______________                                                                              №

змін до рішення 

від 19.12.2019 

4517 “Про 

Програми 

і соціального 

Лиманської 

територіальної 

Розглянувши листи: відділу житлово-комунального

932-02-06; відділу культури і туризму

року № 01/05-473; управління освіти, молоді та спорту

від 09.11.2020 року № 05/01-12/1080; відділу обліку

комітету міської ради від 09.11.2020 року № 6919

санітарної допомоги” Лиманської міської ради

керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве

Внести зміни до Програми економічного і соціального

об єднаної територіальної громади на 2020 рік (із змінами

міської ради від 20.02.2020 року № 7/75-4852; від

від 27.03.2020 року № 7/77-5369; від 15.04.2020 року

року № 7/79-5378; від 22.05.2020 року № 7/80-5383; від

від 16.07.2020 року № 7/82-5598 року; від 20.08.2020 

 18.09.2020 року № 7/84-6108; від 09.10.2020 року

-6220): 
розділ Житлове господарство та комунальна інфраструктура

підрозділ Капітальний ремонт”: 
пункті цифри “1072,147” змінити на “1055,705”; 
підрозділ Поточний ремонт житлового фонду”: 

Поточний ремонт під'їздів у житлових будинках

виключити з заходів розділу; 
 2,3,4,5,6,7,8,9 вважати пунктами 1,2,3,4,5,6,7,8; 

пункті цифри “512,467” змінити на “511,870”; 
пункті цифри “1631,052” змінити на “1629,006”; 
повнити пунктом 9 такого змісту: “Первинне обстеження

ремонту житлового будинку №24, 23 вул. Привокзальна

Матросова м Лиман”; 
підрозділ Теплопостачання”: 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

______________                                                                              №  ____________ 

комунального господарства від 

і туризму міської ради від 

молоді та спорту Лиманської 

відділу обліку та звітності 

оку № 6919-02-06; КНП “Центр 

Лиманської міської ради від 09.11.2020 

Про місцеве самоврядування 

ого і соціального розвитку 

(із змінами, внесеними 

4852; від 19.03.2020 року                  

020 року № 7/78-5373; від 

5383; від 18.06.2020 року 

року від 20.08.2020 року № 7/83-

року № 7/85-6206; від 

комунальна інфраструктура”: 

житлових будинках-конкурс міні-

 

Первинне обстеження ДВК після 

вул. Привокзальна, №2а 



в пункті 2 цифри “18630,15” та “419,15” змінити на “18211,0” і “0,0” 

відповідно; 
пункт 5 “Коригування проектно-кошторисної документації із встановлення 

комерційних приладів обліку теплової енергії у багатоквартирних житлових 

будинках міста Лиман” виключити з заходів розділу; 
підрозділ “Водопостачання”: 
пункт 4 “Розробка проектно-кошторисної документації із встановлення 

комерційних приладів обліку холодного водопостачання у багатоквартирних 

житлових будинках міста Лиман” виключити з заходів розділу; 
підрозділ “Дорожнє господарство”: 
в пункті 7 цифри “221,4” змінити на “212,681”; 
підрозділ “Водопровідно-каналізаційне господарство”: 
в пункті 2 цифри “210,93” змінити на “73,523”; 
підрозділ “Утримання, ремонт та будівництво об’єктів зовнішнього 

освітлення”: 
в пункті 1 цифри “3423,492” змінитина “2687,275”; 
в підпункті 1.1. цифри “1772,012” змінити на “1329,172”; 
в підпункті 1.2. цифри “1651,480” змінити на “1358,103”; 
в пункті 2 цифри “580,521” змінити на “464,034”; 
в пункті 10 назву заходу “Стандартне приєднання до електричних мереж 

системи розподілу. Позачергова технічна перевірка правильності роботи 

лічильника електроенергії. Виготовлення викопіювання з топографо-геодезичного 

плану” змінити на “Виготовлення викопіювання з топографо-геодезичного плану”; 

цифри “10,750” змінити на “5,0”; значення показника “2/1/1” змінити на “1”; 
підрозділ “Утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних 

та фінансування робіт з інвентаризації земельних ділянок під кладовища”: 
в пункті 1 цифри “199,0” змінитина “198,955”; 
в пункті 3 цифри “16,250” змінитина “16,215”; 
в пункті 5 цифри “142,241” змінити на “124,531”; 
підрозділ “Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних 

майданчиків”: 
в пункті 2 цифри “1698,293” змінити на “1642,786”; 
підрозділ “Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти наведені 

вище”: 
в пункті 2 цифри “51,0” змінити на “49,422”; 
в пункті 16 цифри “350,0” змінити на “274,788”; 
підрозділ “Відшкодування витрат на утримання об'єктів благоустрою”: 
в пункті 1 цифри “4809,788” змінити на “4703,192” 
згідно додатку 1 (додається). 
1.2. розділ 2.17 “Підтримка сім’ї, дітей та молоді”: 
в пункті 2 цифри “106,0” змінити на “82,3”; значення показника “30” змінити 

на “19”; 

пункт 1 “Закупівля обладнання та інвентарю щодо організації роботи 

Інноваційного центру розвитку для дітей та молоді” вважати таким, що втратив 

чинність 

згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 2.19 “Освіта”: 
доповнити пунктом 52 такого змісту: “Придбання для Зарічненської ЗОШ 

насосу для котельні”; 



в пункті 1 “Збереження мережі дошкільних навчальних закладів з 

логопедичними групами” цифри “7301,0” змінити на “5409,7”; 
в пункті 2 “Поточне утримання центра позашкільної роботи” цифри “3984,1” 

змінити на “3033,4”; 
в пункті 3 “Зберігання і доставка підручників для учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів” цифри “163,3” змінити на “63,3”; значення показника “12155” 

змінити на “20000”; 
в пункті 7 “Забезпечення підвозу учнів до місця навчання в сільській 

місцевості” цифри “3755,6” змінити на “3242,1”; 
в пункті 10 “Компенсаційні виплати на пільговий проїзд педагогічним 

працівникам загальноосвітніх навчальних закладів на виконання програми 

“Організація перевезення працівників загальноосвітніх навчальних закладів у 

сільській місцевості”” цифри “98,9” змінити на “73,3”; 
в пункті 20 “Капітальний ремонт ділянки теплової мережі на абонентських 

вводах з встановленням вузлів обліку теплової енергії за адресою: 84406, м. Лиман, 

вул. Незалежності, 15” цифри “217,5” змінити на “100,2”; 
в пункті 21 “Капітальний ремонт ділянки теплової мережі на абонентських 

вводах з встановленням вузлів обліку теплової енергії за адресою: 84406, м. Лиман, 

вул. Незалежності, 44” цифри “177,1” змінити на “68,0”; 
в пункті 41 “Капітальний ремонт теплотраси Ямпільського НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад», за 

адресою: обл. Донецька, с-ще Ямпіль, вул. Миру, 10” цифри “298,7” змінити на 

“215,1”; 
в пункті 45 “Капітальний ремонт санвузлів першого поверху Зарічненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради, яка знаходиться за 

адресою: Донецька область, Лиманський район, смт Зарічне, пл. Гагаріна, 3” цифри 

“291,8” змінити на “190,0”; 
пункт заходів 4 “Оновлення матеріально-технічної бази на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середьної освіти "Нова українська школа" 

(придбання сучасних меблів, дидактичних матеріалів, комп'ютерного обладнання)” 

вважати таким, що втратив чинність; 
пункт заходів 5 “Капітальний ремонт з використанням заходів 

термомодернізації будівлі Кіровської ЗОШ І-ІІІ ступенів” вважати таким, що 

втратив чинність; 
пункт заходів 6 “Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального 

закладу з заходами термомодерніізації, розташованого за адресою: селище Зарічне, 

вул. Гагаріна,5” вважати таким, що втратив чинність; 
пункт заходів 6 “Забезпечення харчуванням дітей в пришкільних таборах з 

денним перебуванням” вважати таким, що втратив чинність; 
пункт заходів 8 “Реконструкція головного корпусу з благоустроєм 

прибудинкової території Дошкільного навчального закладу № 3 Лиманської 

міської ради за адресою: 84400, м. Лиман, вул. Констянтина Гасієва, 22” вважати 

таким, що втратив чинність; 
пункт заходів 9 “Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Торського НВК 

(дитячий садок та початкова школа)” вважати таким, що втратив чинність; 
пункт заходів 10 “Капітальний ремонт центральної алеї та прибудинкової 

території Зарічненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської 

ради” вважати таким, що втратив чинність; 
пункт заходів 11 “Капітальний ремонт із заміни вікон та дверей будівлі 



Зарічненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради” 

вважати таким, що втратив чинність; 
пункт заходів 15 “Коригування проектно-кошторисної документації по 

проекту: Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі 

загальноосвітньої школи № 3 у м. Красний Лиман (коригування)” вважати таким, 

що втратив чинність; 
пункт заходів 44 “Капітальний ремонт теплотраси Ярівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради, яка знаходиться за 

адресою: Донецька область, Лиманський район, смт Ярова, вул. Кооперативна, 2а” 

вважати таким, що втратив чинність 
згідно додатку 3 (додається). 
1.4. розділ 2.20 “Охорона здоров'я”: 
в пункті 3 “Забезпечення препаратами інсуліну” цифру “2134,8” змінити на 

“2160,4”, цифру “322,6” змінити на “348,2” 
пункт заходів 2 “Видатки на оплату праці працівників фельдшерських 

пунктів, пункту невідкладної медичної допомоги” вважати таким, що втратив 

чинність 
згідно додатку 4 (додається). 
1.5. розділ 2.21 “Фізичне виховання та спорт”: 

в пункті 3 цифри “1465,0” змінити на “1412,1”; 

пункт 1 “Будівництво Фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Лиман” 

вважати таким, що втратив чинність; 

пункт 2 “Будівництво мультифункціонального майданчику для ігрових видів 

спорту (смт. Зарічне)” вважати таким, що втратив чинність; 

пункт 6 “Премія у сфері фізичної культури та спорту "За вагомий внесок у 

розбудову фізкультурно-спортивного руху у громаді" до Дня фізичної культури та 

спорту” вважати таким, що втратив чинність 

згідно додатку 5 (додається). 

1.6. розділ 2.22 “Культура і туризм”: 
в пункті 3 цифри “45,0” змінити на “10,5”; значення показника “4” змінити 

на “1”; 

в пункті 8 цифри “24,8” змінити на “21,8”; 
доповнити пунктом 14 такого змісту: “Придбання комп'ютеру з 

предустановленою операційною системою для міської бібліотеки філії № 1 

Лиманської ЦБС”; 
згідно додатку 6 (додається). 
1.7. розділ 2.23. “Заходи, пов'язані з наслідками проведення ООС та  АТО  на 

території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб”: 
в пункті 10 цифри “1160,0” та “348,0” змінити на “1134,980” і “322,980” 
згідно додатку 7 (додається). 
1.8. розділ 2.30 “Інші заходи у сфері автотранспорту”: 
в пункті 2 цифри “998,719” змінити на “972,929” 
згідно додатку 8 (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 



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 стовпчик 6,9 викласти в новій 

редакції

2

Капітальний ремонт житлового будинку за 

адресою Донецька область м.Лиман 

вул.Театральна, 1

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 1055,705 1055,705

Площа 

будинку, м²
294,5

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 4011,966 0,000 0,000 4011,966 0,000 0,000

2 Поточний ремонт житлового фонду

пункт 1 виключити, наступні пункти 

змінити нумерацію

в пунктах 1,5 (за новою нумерацією) 

стовпчик 6,9 викласти в новій редакції

1
Придбання матеріалів для підготовки житлового 

фонду в осінньо-зимовий період 

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 511,870 511,870

будинків 

комунальної 

власності, од.

240 будинків (труба 

металева - 1000 м; вентиля - 

600 од.; покрівельні 

матеріали - 250 од.; труба 

пластикова - 1500 м; труба 

каналізаційна - 500 м; сгони 

5

Поточний ремонт оголовків ДВК житлових 

будинків в м.Лиман (вул.Привокзальна 23,24,38; 

вул Пушкіна 4а,8а,10а; пров.Привокзальний 2; 

вул.І.Лейко 18; вул.К.Гасієва 7,13; 

вул.Матросова 2а; пров.Петропавлівський, 30а)

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 1629,006 1629,006

Кількість, 

будинків
12

додати пункт 9

9

Первинне обстеження ДВК після поточного 

ремонту житлового будинку №24, 23 

вул.Привокзальна, №2а вул.Матросова м.Лиман

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 49,280 49,280

Кількість, 

будинків
3

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 2455,289 0,000 0,000 2455,289 0,000 0,000

4 Теплопостачання

в пункті 2 стовпчик 6,9 викласти в новій 

редакції

2.7. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника
значення показника

Додаток  1

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.



2
Оснащення приладами обліку теплової енергії 

житлових будинків

Протягом 

року

ОКП 

"Донецьктеплокомунене

рго" ВО 

"Лимантепломережа", 

згідно результатів 

проведення тендера

18211,000 18211,000
Кількість, 

одиниць
144

пункт 5 виключити

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 92197,899 0,000 0,000 365,309 0,000 91832,590

5 Водопостачання

пункт 4 виключити

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 6200,000 0,000 0,000 100,000 0,000 6100,000

6 Благоустрій територій населених пунктів

6.1 Дорожнє  господарство

в пункті 7 стовпчик 6,9 викласти в новій 

редакції

7
Придбання фарби для розмітки проїзної частини 

автомобільних доріг та послуги з розмітки

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
212,681 212,681

Кількість, км, 

кг

протяжність - 13 км, фарби - 

300 кг

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 17839,947 0,000 0,000 17839,947 0,000 0,000

6.2 Водопровідно -каналізаційне  господарство

в пункті 2 стовпчик 6,9 викласти в новій 

редакції

2
Утримання мереж водопостачання та каналізації 

сіл та селищ Лиманського району

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 73,523 73,523

Протяжність, 

км
23,5

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 372,783 0,000 0,000 372,783 0,000 0,000

6.3
Утримання, ремонт та будівництво  об’єктів 

зовнішнього  освітлення

в пунктах 1, 1.1, 1.2, 2 стовпчик 6,9 викласти 

в новій редакції

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

року
КП "Лиманська СЄЗ" 2687,275 2687,275 Кількість, кВт 1046613

1.1. Оплата за освітлення вулиць м. Лиман
Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 1329,172 1329,172 Кількість, кВт 558212

1.2.
Оплата за освітлення сіл та селищ Лиманської 

ОТГ

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 1358,103 1358,103 Кількість, кВт 488401

2 Утримання зовнішнього освітлення м. Лиман
Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 464,034 464,034 Кількість, км 1200

в пункті 10 стовпчики 3,6,9,13 викласти в 

новій редакції

10
Виготовлення викопіювання з топографо-

геодезичногоплану.

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 5,000 5,000

Кількість, 

одиниць
1

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 4493,405 0,000 0,000 4493,405 0,000 0,000

6.5

Утримання та благоустрій місць поховань, 

поховання  безрідних та фінансування  робіт з 

інветаризації  земельних ділянок  під 

кладовища

в пунктах 1,3,5 стовпчик 6,9 викласти в новій 

редакції

1
Придбання та перевезення піску на об'єкти 

благоустрою Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
198,955 198,955  Кількість, м³ 1105

Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

житлово-

комунального 

господарства та 

безперебійного 

енерго-, газо- та 

водопостачання 

об’єктів соціальної 

сфери, освіти, 

охорони здоров“я



3 Придбання вінків
Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
16,215 16,215

Кількість, 

одиниць
65

5
Капітальний ремонт огорожі на кладовищі 

Лиманської ОТГ с.Ярова

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
124,531 124,531 Кількість, м 250

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 1922,780 0,000 0,000 1922,780 0,000 0,000

6.6
Утримання, ремонт та будівництво  дитячих і 

спортивних майданчиків

в пункті 2 стовпчик 6,9 викласти в новій 

редакції

2

Придбання, доставка та встановлення елементів 

дитячих майданчиків  та тренажерів для 

встановлення території Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
1642,786 1642,786

Кількість, 

елементів
178

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 1812,652 0,000 0,000 1812,652 0,000 0,000

6.7
Інші заходи з благоустрою, які не підпадають 

під пункти наведені  вище

в пунктах 2,16 стовпчик 6,9 викласти в новій 

редакції

2 Поточний ремонт зупинок
Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
49,422 49,422

 Кількість, 

одиниць
34

16
Придбання контейнерів для побутового сміття 

(об’ємом 0,75 м³)

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
274,788 274,788

Кількість, 

одиниць
100

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 2224,869 0,000 0,000 2224,869 0,000 0,000

Рядок  "Всього благоустрій" викласти в новій  

редакції
29965,436 0,000 0,000 29965,436 0,000 0,000

7
Відшкодування  витрат на утримання об'єктів 

благоустрою

в пункті 1 стовпчик 6,9 викласти в новій 

редакції

1

Відшкодування витрат на утримання об'єктів 

благоустрою, технічне обслуговування систем 

вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх 

мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення

Протягом 

року

Виконавчий комітет 

Лиманської міської ради
4703,192 4703,192

Кількість, 

м²/одиниць

тротуари - 50858 м², газони - 

148568 м², клумби - 1471 м², 

сміття - 7020 м³, очищення 

— 11500 м³, полив -  120 м³, 

протяжність - 6000 км, 

дерев - 250 од, ліній 

освітлення -974км, 

водопостачання – 85,8км, 

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 4703,192 0,000 0,000 4703,192 0,000 0,000

Рядок  "Всього по Програмі" викласти в 

новій  редакції
140033,782 0,000 0,000 42101,192 0,000 97932,590

Секретар міської ради                                                                                                                                                           Т.Ю. Каракуц



обласн

ого

бюджет

у

районний  

(міський , 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Інше завдання: модернізація  інфраструктури та благоустрій 

громади

2. Проведення молодіжно-розважальних заходів на території  громади до 

святкових дат, таких як: Масляна, День молоді, новорічні свята, тощо

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

міської ради

82,3 82,3 Кількість молодіжно-

розважальних заходів, 

одиниць

19

Інше завдання: модернізація  інфраструктури та благоустрій 

громади

1. Закупівля обладнання та інвентарю щодо організації  роботи 

Інноваційного центру розвитку для дітей та молоді

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

міської ради

106,0 106,0 Кількість обладнання та 

інвентарю, одиниць

21

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 582,3 250,0 332,3

Стовпчики 6, 9 та 13 заходу 2 викласти в новій редакції:

Пункт заходів 1 вважати таким, що втратив чинність:

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 2.17 «Підтримка сім’ї, дітей та молоді» 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

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 освітньо-наукову 

інфраструктуру

52. Придбання для Зарічненської ЗОШ насосу для 

котельні

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

18,720 18,720 Кількість 

обладнання

1

1. Збереження мережі дошкільних навчальних 

закладів з логопедичними групами

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

5409,7 5409,7 Кількість дітей 

з вадами мови, 

які відвідують 

дошкільні 

заклади

151

2. Поточне утримання центра позашкільної роботи Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

3033,4 3033,4 Кількість учнів 

та гуртків

72/1128

20. Капітальний ремонт ділянки теплової мережі на 

абонентських вводах з встановленням вузлів обліку 

теплової енергії за адресою: 84406, м. Лиман, 

вул.Незалежності, 15

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

100,2 100,2 Кількість вузлів 

обліку теплової 

енергії

3

21. Капітальний ремонт ділянки теплової мережі на 

абонентських вводах з встановленням вузлів обліку 

теплової енергії за адресою: 84406, м. Лиман, 

вул.Незалежності, 44

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

68,0 68,0 Кількість вузлів 

обліку теплової 

енергії, 

одиниць

1

41. Капітальний ремонт теплотраси Ямпільського НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний 

навчальний заклад», за адресою: обл. Донецька, с-

ще Ямпіль, вул. Миру, 10 

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

215,1 215,1 Довжина 

теплотраси

120 м

45. Капітальний ремонт санвузлів першого поверху 

Зарічненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Лиманської міської ради, яка знаходиться 

за адресою: Донецька область, Лиманський район, 

смт Зарічне, пл. Гагаріна, 3 

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

190,0 190,0 Кількість 

санвузлів, які 

підлягають 

ремонту

2

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

3. Зберігання і доставка підручників для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

63,3 63,3 Кількість 

підручників

20000

Доповнити пунктом 52 такого змісту:

Стовпчики 6 та 9 заходів 1, 2, 20, 21, 41, 45 викласти в новій редакції:

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

Стовпчики 6, 9 та 13 пункту 3 заходів викласти в новій редакції:

Стовпчики 6 та 9 пунктів 7 та 10 заходів 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 3

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.19 «Освіта» 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

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



7. Забезпечення підвозу учнів до місця навчання в 

сільській місцевості

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

3242,1 3242,1 Кількість учнів, 

які потребують 

підвозу 

700

10. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

педагогічним працівникам загальноосвітніх 

навчальних закладів на виконання програми 

"Організація перевезення працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській 

місцевості" 

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

73,3 73,3 Кількість 

вчителів, яким 

буде 

забезпечено 

підвіз

25

Запроваджувати  інноваційні  

освітні  програми у середній 

школі та розбудовувати 

систему «освіта впродовж 

життя»

6. Забезпечення харчуванням дітей в пришкільних 

таборах з денним перебуванням

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

126,0 126,0 Кількість учнів, 

яким буде 

забезпечено 

харчування в 

пришкільних 

таборах

275

4.
Оновлення матеріально-технічної бази на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середьної освіти "Нова українська школа" 

(придбання сучасних меблів, дидактичних 

матеріалів, комп'ютерного обладнання)

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

1200,000 1200,0 Кількість учнів 

1-х класів

476

5. Капітальний ремонт з використанням заходів 

термомодернізації будівлі Кіровської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

9571,032 9571,032 Заміна підлоги 

(м2); 

оздоблення 

стін (м2); 

покриття даху 

(м2)

412; 3500; 

1218

6. Капітальний ремонт будівлі дошкільного 

навчального закладу з заходами термомодерніізації, 

розташованого за адресою: селище Зарічне, 

вул.Гагаріна,5

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

3574,794 3574,794 Утеплення 

горища (м2); 

утеплення 

фундамненту 

(м2); заміна 

вікон та дверей 

(м2); заміна 

підлоги  (м2); 

внутрішнє 

оздоблення  

(м2); утеплення 

фасаду  (м2)

324; 49,3; 

96,87; 

181,63; 

149,96; 

436,73

8. Реконструкція головного корпусу з благоустроєм 

прибудинкової території Дошкільного навчального 

закладу № 3 Лиманської міської ради за адресою: 

84400, м. Лиман, вул. Констянтина Гасієва, 22

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

5320,844 5320,844 Площа 

оздоблення 

фасаду, (м2)

980

Пункт 6 заходів вважати таким, що втратив чинність:

Пункти 4-6, 8-11, 15, 44 заходів вважати такими, що втратили чинність:

Запроваджувати  інноваційні  

освітні  програми у середній 

школі та розбудовувати 

систему «освіта впродовж 

життя»



9. Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 

Торського НВК (дитячий садок та початкова школа)

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

3363,468 3363,468 Площа 

внутрішніх 

приміщень, 

(м2)

1240

10. Капітальний ремонт центральної алеї та 

прибудинкової території Зарічненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської 

міської ради

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

2191,391 2191,391 Площа 

покриття ФЕМ, 

(м2)

700

11. Капітальний ремонт із заміни вікон та дверей 

будівлі Зарічненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Лиманської міської ради

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

1503,250 1503,250 Кількість вікон; 

кількість 

дверей 

(одиниць)

73; 4

15. Коригування проектно -кошторисної документації 

по проекту:  Капітальний ремонт з використанням 

заходів термомодернізації будівлі загальноосвітньої 

школи № 3 у м. Красний Лиман (коригування)

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

150,280 150,280 Кількість ПКД 1

44. Капітальний ремонт теплотраси Ярівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської 

міської ради, яка знаходиться за адресою: Донецька 

область, Лиманський район, смт Ярова, вул. 

Кооперативна, 2а  

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

2,5 2,5 Загальна 

довжина 

теплотраси (м); 

загальна 

довжина труби, 

яка підлягає 

заміні (м)

110; 220

Рядок “Ітого” викласти в новій редакції: 41647,558 4768,634 2854,903 32036,321 1987,7

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

Інше завдання: забезпечення  хворих на цукровий та 

нецукровий діабет

3. Забезпечення  препаратами  інсуліну Протягом 

року

Виконавчий комітет 

міської ради

2160,4 1812,2 348,2 Кількість хворих, що 

знаходиться на Д-обліку, 

забезпечено  інсуліном

243

Інше завдання: створення належних умов для 

забезпечення  доступності та якості первинної 

медичної допомоги та невідкладноі медичної 

допомоги населенню

2. Видатки на оплату праці працівників фельдшерських пунктів, пункту 

невідкладної медичної допомоги

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської ради

3581,1 3 581,1 Кількість медичних закладів, 

одиниць

32

Стовпчики 6 та 9 пункту заходів 3 викласти в новій редакції:

Пункт 2 заходів вважати таким, що втратив чинність:

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 2.20 «Охорона здоров'я» 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

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



обласно

го

бюджет

у

районний  

(міський , 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Інше завдання: забезпечити розвиток фізичної  культури і 

спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку 

провідних спортсменів  області, створити доступну спортивну 

інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та 

організацій , зокрема шляхом підтримки  центрів фізичного 

здоров’я «Спорт для всіх»

3. Проведення та участь у спортивно-масових заходах Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

міської ради, 

Дитячо-

юнацька 

спортивна 

школа м. Лиман

1 412,1 1 412,1 Кількість спортивних 

заходів

210

1. Будівництво Фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Лиман Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

міської ради

20000,0 20000,0 Будівництво відповідно 

до проектно-

кошторисної 

документації (станом на 

вересень 2019 року ПКД 

знаходиться на 

експертизі )

Відповідно до проектно-кошторисної документації

2. Будівництво мультифункціонального майданчику для ігрових видів 

спорту (смт. Зарічне)

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

міської ради

1200,0 1200,0 Мультифункціональний 

майданчик  для ігрових 

видів спорту

Постанова КМУ від 05.07.2019 № 571 "Деякі питання надання у 

2019 році субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам на 

будівництво мультифункціональних майданчиків  для занять 

ігровими видами спорту ".

У разі надання субвенції з державного бюджету у 2020 році  на 

будівництво мультифункціональних майданчиків , та прийняття 

позитивного рішення обласною комісією  з підготовки пропозицій  

щодо розподілу субвенції  з державного бюджету місцевим  

бюджетам на будівництво мултифункцональних майданчиків  

заплановано співфінансування 50% бюджет ОТГ та 50 % 

передбачається  за рахунок коштів державного бюджету

6. Премія у сфері фізичної  культури та спорту "За вагомий внесок у  

розбудову фізкультурно-спортивного руху у громаді" до Дня фізичної  

культури та спорту

Вересень Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

міської ради

20,0 20,0 Нагородження кращих у 

сфері фізичної  культури 

та спорту до Дня 

фізичної  культури та 

спорту. Кількість осіб

10

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 5168,0 5164,7 3,3

Стовпчики 6 та 9 заходу 3 викласти в новій редакції:

Пункти заходів 1, 2 та 6 вважати такими, що втратили чинність:

Інше завдання: забезпечити розвиток фізичної  культури і 

спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку 

провідних спортсменів  області, створити доступну спортивну 

інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та 

організацій , зокрема шляхом підтримки  центрів фізичного 

здоров’я «Спорт для всіх»

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 5

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.21 «Фізичне виховання  та спорт» 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

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію , тис.грн.



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Інше завдання: укріплення основних фондів та 

покращення якості надання послуг

3. Розробка проектів землеустрою, щодо відведення земельної ділянки 

для постійного користування за об’єктами: ЦКД сел. Ставки за 

адресою: сел. Ставки, вул. Шевченко 29; СБК с. Терни за адресою: с. 

Терни, вул. Набережна 1; СБК с. Колодязі за адресою: с. Колодязі, 

вул. Шевченко 60; Музична школа м. Лиман за адресою: м. Лиман, 

вул. Деповська 2в

Протягом  

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

10,5 10,5 Кількість проектів 1

Інше завдання: укріплення основних фондів та 

покращення якості надання послуг

8. Технічне переоснащення системи газопостачання нежитлового 

приміщення за адресою: вул. Свободи, 46 м. Лиман

Протягом  

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

21,8 21,8 Кількість об'єктів, що 

буде переоснащено

1

Інше завдання: укріплення основних фондів та 

покращення якості надання послуг

14. Придбання комп'ютеру з предустановленою операційною системою 

для міської бібліотеки філії № 1 Лиманської ЦБС

Протягом  

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

20,0 20,0 Кількість придбаної 

техніки

2

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 2701,0 2681,0 20,0

Стовпчики 6, 9 та 13 пункту заходу 3 викласти в новій редакції:

Стовпчики 6 та 9 пункту заходу 8 викласти в новій редакції:

Доповнити пункт 14 таким змістом:

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 6

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.22 «Культура і туризм» 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

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



Додаток  7

обласн

ого

бюдже

ту

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

В пункті 10 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

Створення 

системи 

психологічної, 

соціальної та 

фізичної 

реабілітації для 

населення, яке 

постраждало 

внаслідок 

проведення 

конфлікту. 

Підтримувати 

воїнів АТО та їх 

сім'ї

10

Придбання у комунальну власність квартир 

для надання в тимчасове користування 

внутрішньо переміщеним особам

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

1134,980 812,000 322,980
Кількість, 

квартир

3 (2 - 

двокімнатна, 1 - 

трикімнатна)

2.23. Заходи, пов'язані з наслідками проведення ООС та  АТО  на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб

                        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 2.23. Заходи, пов'язані з наслідками проведення ООС та  АТО  на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб

№ 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



Додаток 8

обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

житлово-комунального 

господарства та 

безперебійного енерго-, 

газо- та водопостачання 

об’єктів соціальної 

сфери, освіти, охорони 

здоров'я

2. Фінансова підтримка 

«Лиманська СЄЗ» (компенсація 

збитків за міські перевезення за 

період карантину)

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

972,929 972,929 кількість 

водіїв, 

робочих 

днів

3/150 діб

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
1029,525 1029,525

В пункті 2 стовпчики 6, 9 та 13 викласти в такій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                          Т.Ю. Каракуц

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 2.30 "Інші заходи у сфері автотранспорту" 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


