
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
     ___________                                                                             № ___________ 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд та 

схвалення проєкту рішення 

міської ради “Про внесення 

змін до рішення міської ради 

від 24.12.2020 № 8/3-72 “Про 

затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021 рік” 

 

  
 

Розглянувши проєкт рішення міської ради “Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2020 № 8/3-72 “Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 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 проєкт рішення міської ради 

“Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-72 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2021 рік”. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Авдєєнко Н. П. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                        О.В. Журавльов 
 

 



ЛИМАНСЬКА

 
______________                                                                              
м. Лиман 
 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 24.12.2020      

№8/3-72 “Про затвердження

Програми економічного і

соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на

2021 рік” 

 

Розглянувши листи

ради від 24.02.2021 №05/01

ради від 24.02.2021 №

виконавчого комітету міської

ДСНС України у Донецькій

26 Закону України “Про місцеве
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни

Лиманської об'єднаної територіальної

рішенням міської ради від

1.1. Розділ 2.11. “Освіта

доповнити пунктом

Зарічненської ЗОШ І-ІІІ ступенів

доповнити пунктом

кошторисної частини проєктної

харчоблоку загальноосвітньої

вул. Театральна, 5а” (коригування

в пункті 12 “Інші заходи

освіти” суму всього витрат

передбачити витрати на реалізацію

грн.; значення показника

доповнити пунктом

КУ ІРЦ” 
згідно додатку 1 (додаєтьс

1.2. Розділ 2.14. “Фізичне

в пункті 1 “Проведення

спортивно-масових заходах

“1627,0”; значення показника

 

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

______________                                                                              №

змін до рішення 

.12.2020      

затвердження 

економічного і 

об єднаної 

територіальної громади на 

Розглянувши листи: управління освіти, молоді та спорту Лиманської

№05/01-12/137; відділу культури і туризму Ли

 24.02.2021 №01/05-89; відділу житлово-комунального

комітету міської ради від 25.02.2021 року №1412

України у Донецькій області від 25.02.2021 №1382-02-06,

України Про місцеве самоврядування в Україні”, міська

Внести зміни до Програми економічного і соціального

об єднаної територіальної громади на 2021 рік (із змінами

міської ради від 18.02.2021 №8/5-650): 
озділ 2.11. “Освіта”: 

доповнити пунктом 19 такого змісту: “Придбання

ІІІ ступенів”; 
доповнити пунктом 20 такого змісту: “Коригування

частини проєктної документації по об'єкту

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, розташованої

Театральна а коригування)” 
пункті Інші заходи з виконання протипожежної безпеки

всього витрат на реалізацію заходу з “1249,7” змінити

витрати на реалізацію заходу з державного бюджету

показника “10” змінити на “11”; 
доповнити пунктом 3 такого змісту: “Придбання обладнання

додатку 1 (додається). 
Розділ 2.14. “Фізичне виховання та спорт”: 

пункті Проведення навчально-тренувальних зборів змагань

масових заходах спортсменів Лиманщини” цифри

значення показника “120” змінити на “136”; 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

______________                                                                              №  ____________ 

молоді та спорту Лиманської міської 

і туризму Лиманської міської 

комунального господарства 

року №1412-02-4; ДПРЗ-21 ГУ 

06,керуючись п. 22 ст. 

Україні”, міська рада 

економічного і соціального розвитку 

із змінами, внесеними 

Придбання механізмів для 

Коригування та експертиза 

по об'єкту “Реконструкція 

№ розташованої за адресою 

протипожежної безпеки по закладах 

7” змінити на “1725,8”; 

державного бюджету в сумі 476,1 тис. 

Придбання обладнання та меблів для 

тренувальних зборів, змагань та участь у 

Лиманщини цифри “1200,0” змінити на 



згідно додатку 2 (додається). 
1.3. Розділ 2.15. “Культура і туризм”: 
доповнити пунктом 9 такого змісту: “Придбання ноутбуків з 

предустановленою операційною системою для будинку дозвілля села Діброва та 

МБК “Відродження” смт. Дробишево” 

згідно додатку 3 (додається). 
1.4. Розділ 2.20. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
підрозділ 4. “Забезпечення реалізації заходів з капітального ремонту та 

реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства” 
в пункті 4.4 цифри “646,0” змінити на “460,453” 
доповнити пунктом 4.9 такого змісту: “Придбання запірної арматури, а саме 

засувок та кранів” 
доповнити пунктом 4.10 такого змісту: “Фінансова підтримка на придбання 

техніки для КП «Компанія «Вода Донбасу» Лиманського ВУВКГ, а саме 

екскаватору - навантажувача АМКОДОР 703М” 
доповнити пунктом 4.11 такого змісту: “Придбання матеріалів для 

утримання споруд та мереж водопостачання сіл та селищ Лиманського району” 
доповнити пунктом 4.12 такого змісту: “Складання технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності Лиманської 

міської ради для розміщення та експлуатації допоміжної (господарської) будівлі 

(споруди) (башти Рожновського) по вул. Гагаріна, 1 «а» с-ще Нове Лиманського 

району” 
доповнити пунктом 4.13 такого змісту: “Коригування обмінного файлу щодо 

земельної ділянки кадастровий номер 1423083200:10:053:0073 по вул.Шевченка, 

39б, сщ. Нове Лиманського району Донецької області” 
підрозділ 5.2 “Утримання, ремонт та будівництво об’єктів зовнішнього 

освітлення” 
доповнити пунктом 5.2.7 такого змісту “Капітальний ремонт ліній 

зовнішнього освітлення вул. Мостова, вул. Нова, вул. Восточна, вул. Кооперативна, 

вул. Водяна с. Торське Лиманського району Донецької області” 
доповнити пунктом 5.2.8 такого змісту: “Капітальний ремонт ліній 

зовнішнього освітлення вул. Центральна, вул. Чехова, вул. Партизанська, вул. 

Калинова, вул. Лугова, вул. Підлісна, вул. Новосадова смт Зарічне Лиманського 

району Донецької області” 
підрозділ 5.7 “Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти 

наведені вище” 
доповнити пунктом 5.7.10 такого змісту: “Придбання та встановлення 

зупинок громадського користування на території Лиманської ОТГ” 
доповнити пунктом 5.7.11 такого змісту: “Придбання павільону та декору до 

павільйону “Огонек” 
згідно додатку 4 (додається). 
1.5. заходи Програми доповнити розділом 2.28. “Субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів”: 
підрозділ 1 “Реалізація Програми успішного гасіння пожеж та проведення 

пожежно-рятувальних робіт на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2021 рік”: 
доповнити пунктом 1.1. такого змісту: “Придбання паливно-мастильних, 



будівельних матеріалів та конструкцій” 
згідно додатку 5 (додається). 
1.6. Розділ 6. “Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується 

за рахунок коштів бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади” 

додатку 3 “Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується 

у 2021 році”: 
в пункті 4 цифри “1459,488” змінити на “1610,848” 
згідно додатку 6 (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 (Вінничук). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        О. В. Журавльов 



обласног

о

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.1.1. Підвищення якості та доступності 

дошкільної та базової середньої освіти

19. Придбання механізмів для Зарічненської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

68,5 68,5 Кількість механізмів 3

20. Коригування та експертиза  кошторисної частини 

проєктної документації по об'єкту “Реконструкція 

харчоблоку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

5, розташованої за адресою вул. Театральна , 5а” 

(коригування)

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

134,926 134,926 Кількість ПКД 1

2.1.1. Підвищення якості та доступності 

дошкільної та базової середньої освіти

12. Інші заходи з виконання  протипожежної безпеки по 

закладах освіти

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

1 725,8 476,1 1 249,7 Розробка ПКД на 

облаштування системи  

пожежної сигналізації, 

облаштування 

блиcкавкозахисту; 

перезарядка вогнегасників; 

встановлення дверей на 

сходах і клітинах, кількість 

заходів

11

2.1.2. Забезпечення освітніми послугами 

дітей з особливими освітніми потребами

3. Придбання обладнання та меблів для КУ ІРЦ Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

512,5 512,5 Кількість одиниць 

обладнання та меблів

128

Всього 35859,497 616,575 32050,322 3192,6

Доповнити пунктами 19-20 такого змісту:

Стовпчики 6, 7 та 13 викласти в новій редакції:

Доповнити пунктом 3 такого змісту:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Н. В. Ляшко

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 заходів розділу 2.11 «Освіта» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 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.



обласног

о

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.3.4. Залучення громадян до фізичної 

активності

1. Проведення навчально-тренувальних зборів, змагань 

та участь у спортивно-масових заходах спортсменів 

Лиманщини

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту 

Лиманської міської 

ради, Дитячо-юнацька 

спортивна школа м. 

Лиман, Лиманський  

центр фізичного 

здоров'я населення 

“Спорт для всіх”

1 627,0 1 627,0 Спортивні заходи 136

Всього 5756,6 5753,4 3,2

Стовпчики 6, 9 та 13 викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Н. В. Ляшко

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 2.14 «Фізичне виховання та спорт» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 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.



обласног

о

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.3.1. Підвищення доступності культурних 

послуг

9. Придбання ноутбуків з предустановленою 

операційною системою для будинку дозвілля села 

Діброва та МБК “Відродження” смт. Дробишево

Протягом 

року

Відділ культури і 

туризму Лиманської 

міської ради

41,0 41,0 Кількість придбаної 

техніки

2

Всього 2616,74 2028,21 588,53

Доповнити пунктом 9 такого змісту:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Н. В. Ляшко

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 2.15 «Культура і туризм» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 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.



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

4.

Забезпечення реалізації заходів з 

капітального ремонту та 

реконструкції водопровідно-

каналізаційного господарства

в пункті 4.4 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

4.4

Відшкодування витрат за 

утримання мереж водопостачання 

та каналізації Лиманської ОТГ

Протягом  року
Виконавчий комітет 

Лиманської міської ради
460,453 460,453  Кількість мереж, км 40,5

доповнити пунктами 4.9; 4.10; 

4.11; 4.12; 4.13 такого  змісту:

4.9
Придбання запірної арматури, а 

саме засувок та кранів
Протягом  року

КП "Компанія "Вода 

Донбасу" Лиманське 

ВУВКГ

185,547 185,547 Кількість, одиниць 36

4.10

Фінансова підтримка на придбання 

техніки для КП «Компанія «Вода 

Донбасу» Лиманського ВУВКГ, а 

саме екскаватору - навантажувача 

АМКОДОР 703М

Протягом  року

КП "Компанія "Вода 

Донбасу" Лиманське 

ВУВКГ

1245,000 1245,000 Кількість, одиниць 1

4.11

Придбання матеріалів для 

утримання споруд та мереж 

водопостачання сіл та селищ 

Лиманського району

Протягом  року КП "Лиманська СЄЗ" 22,000 22,000
Протяжність водопроводу  , 

м
55

4.12

Складання технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації 

земель комунальної власності 

Лиманської міської ради для 

розміщення та експлуатації 

допоміжної (господарської) будівлі 

(споруди) (башти Рожновського) по 

вул. Гагаріна, 1 «а» с-ще Нове 

Лиманського району

Протягом  року КП "Лиманська СЄЗ" 18,745 18,745 Кількість, одиниць 1

4.13

Коригування обмінного файлу 

щодо земельної ділянки 

кадастровий номер 

1423083200:10:053:0073 по 

вул.Шевченка, 39б, сщ.Нове 

Лиманського району Донецької 

області

Протягом  року КП "Лиманська СЄЗ" 1,539 1,539 Кількість, одиниць 1

2.20. Житлове господарство та комунальна інфраструктура

3.2.2. Надання сервісних послуг з 

водопостачання та водовідведення

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. «Житлове  господарство  та комунальна інфраструктура»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



Рядок «Всього» викласти в новій 

редакції
5142,966 0,000 0,000 5142,966 0,000 0,000

5.
Благоустрій територій населених 

пунктів

5.2.

Утримання, ремонт та 

будівництво об’єктів зовнішнього 

освітлення

Доповнити пунктами 5.2.7; 5.2.8 

такого  змісту

5.2.7

Капітальний ремонт ліній 

зовнішнього освітлення вул. 

Мостова, вул. Нова, вул. Восточна, 

вул. Кооперативна, вул. Водяна с. 

Торське Лиманського району 

Донецької області

Протягом  року КП "Лиманська СЄЗ" 186,563 186,563
Кількість відремонтованих 

ліній, км
5,2

5.2.8

Капітальний ремонт ліній 

зовнішнього освітлення вул. 

Центральна, вул. Чехова, вул. 

Партизанська, вул. Калинова, вул. 

Лугова, вул. Підлісна, вул. 

Новосадова смт Зарічне 

Лиманського району Донецької 

області

Протягом  року КП "Лиманська СЄЗ" 166,500 166,500
Кількість відремонтованих 

ліній, км
5,2

Рядок «Всього» викласти в новій 

редакції
7374,422 0,000 0,000 7374,422 0,000 0,000

5.7.

Інші заходи з благоустрою, які не 

підпадають під пункти наведені 

вище

Доповнити пунктами 5.7.10; 

5.7.11 такого  змісту:

5.7.10

Придбання та встановлення зупинок 

громадського користування на 

території Лиманської ОТГ

Протягом  року
КП "Лиманський 

Зеленбуд"
49,680 49,680 Кількість, одиниць 2

5.7.11
Придбання павільону та декору до 

павільйону «Огонек
Протягом  року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
53,500 53,500 Кількість, одиниць 1

Рядок «Всього» викласти в новій 

редакції
3786,367 0,000 0,000 3786,367 0,000 0,000

Рядок «Всього благоустрій» 

викласти в новій редакції
38888,191 0,000 0,000 38888,191 0,000 0,000

Рядок «Всього за Програмою» 

викласти в новій редакції
55407,585 0,000 0,000 54090,525 577,390 739,670

3.2.3 Поліпшення житлових умов 

населення

                                Секретар міської ради                                                                                                                                                                     Н. В. Ляшко



Додаток  5

обласн

ого

бюдже

ту

бюджету 

міст, 

районів, 

ОТГ

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

Доповнити підрозділом 1:

1.

Реалізація Програми 

успішного  гасіння пожеж 

та проведення пожежно-

рятувальних робіт на 

території Лиманської 

об“єднаної територіальної 

громади на 2021 рік

1.1.

Придбання паливно-

мастильних, будівельних 

матеріалів та конструкцій

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет міської 

ради, ДПРЗ-21 

ГУ ДСНС 

України в 

Донецькій 

області

100,000 100,000

Кількість 

паливно-

мастильних 

матеріалів, л

4000

Всього 100,000 100,000

Секретар міської ради Н. В. Ляшко

2.28. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Сприяти   

забезпеченню   

пожежно-   та   

аварійно-

рятувальних  

підрозділів  

необхідною 

спецтехнікою

та обладнанням, 

своєчасному їх 

переоснащенню, 

забезпеченню  

нормативної  

кількості 

пожежно-

рятувальних

найменування 

показника

значення 

показника

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджет

у

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

до рішення міської ради

___________від___________

Зміни до розділу 2.28. «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об“єднаної територіальної громади на 2021 рік

№ і назва 

завдання 

Стратегії 

розвитку 

Донецької 

області на 

період до 2027 

року або 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат



Додаток 6

до рішення міської ради

Державний 

фонд 

регіональног

о розвитку

інші кошти 

державного 

бюджету, 

включаючи 

цільові 

субвенції з 

державного 

бюджету на 

розвиток 

територій

Надзвичайна 

кредитна 

програма для 

відновлення 

України 

Європейськог

о 

інвестиційног

о банку 

обласний 

бюджет

районний, 

міський, 

селищний, 

сільський 

бюджет

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

4. Капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж 

будівлі дошкільного навчального закладу № 3 

Лиманської міської ради за адресою: Донецька область 

м. Лиман, вул. Гасієва К, буд.22А

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Лиманської 

міської ради

1610,848 1610,848 1610,848 Довжина внутрішніх 

електричних мереж - 7690 

м

2.1.1. Підвищення 

якості та доступності 

дошкільної та базової 

середньої освіти

Всього 21949,641 21949,641 20649,641 1300,0

6. Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується за рахунок коштів бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади

Стовпчики 5, 6 та 11 пункту заходів 4 викласти в новій редакції: 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                         Н. В. Ляшко

Примітка

Всього у тому числі:
кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші джерела 

фінансування *

__________ № ________

 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2021 році  

№ 

з/п

Назва проекту Термін 

реалізації 

проекту

Виконавець Кошторисна 

вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2021 рік, тис.грн.  Результативність 

реалізації проєкту

(характеристика,  

потужність відповідних 

об'єктів)

Відповідність Плану 

заходів з реалізації  у 

2021-2023 роках 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 

року**  (номер та 

назва технічного 

завдання) або 

стратегії розвитку  

ОТГ


