
 

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 
 
 
 
 





захисту, їх обов'язкове страхування” цифри “3,8” змінити на “2,4”;
в пункті 1 “Виявлення хворих на туберкульоз, шляхом проведення безоплатного

рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження” цифри “11,0” змінити на “0,0”;
в пункті 1 “Надання якісної стаціонарної допомоги” цифри “64,4” змінити на

“29,5”;
в пункті 1 “Дорослих” цифри “49,6” змінити на “0,2”;
в  пункті  3  “Сучасними  методами  пренатальної  діагностики  вродженої  та

спадкової патології вагітних групи ризику 100% охопленням” цифри “35,1” змінити на
“0,0”;

в пункті 11 “Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності будівель по
об’єкту   “Реконструкція  будівлі  аптеки  під  діагностичний  центр,  розташований  за
адресою:  вул.Гасієва  (Чапаєва)  36а,  м.  Лиман,  Донецької  області”.  Коригування”
цифри “19,4” змінити на “18,6”;

в  пункті  18  “Виготовлення  проектно-кошторисної   документації  по  об’єкту:
“Нове будівництво кисневої станції з генератором кисню з комплектом обладнання і
підключення  корпусів  до  медичного  газопостачання  КНП  “Лиманська  центральна
районна лікарня” за адресою: м.Лиман, вул.Незалежності,64”” цифри “130,0” змінити
на “125,1”;

в пункті 19 “Придбання котлів опалювальних твердопаливних для амбулаторій
ЗПСМ смт.Зарічне та с.Нове” цифри “152,5” змінити на “146,4”;

в пункті 1 “Продуктами лікувального  харчування” цифри “253,9” змінити на
“312,4”;

в  пункті  3  “Придбання   медичного  обладнання  (комплекс  рентгенівський
мамографічний  цифровий,  система  рентгенівська  мобільна,  12-ти  канальний
електрокардіограф, кисневий концентратор, неонатальний комплекс для  фототерапії,
автоматичний  гематологічний  аналізатор,  аналізатор  сечі,  бактерицидний
опромінювач)” цифри “4450,6” змінити на “4450,4”;

в пункті 2 “Забезпечення продовольчими пакетами на амбулаторному лікуванні”
цифри “49,0” змінити на “12,1”;

в пункті 3 “Своєчасне проведення туберкулінодіагностики у дітей 4 - 14 років”
цифри “227,3” змінити на “217,9”;

в пункті 2 “Тест-смужками” цифри “187,2” змінити на “183,4”;
в  пункті  6  “Забезпечення  цитологічного  обстеження  жінок”  цифри  “50,7”

змінити на “40,6”
згідно додатку 2 (додається).
1.3. Розділ 2.18. “Соціальний захист населення”:
в пункті 2 цифру 1111,1” змінити на “1133,8”, цифру “511,1” змінити на “533,8”,

значення показника “63” змінити на “68”
згідно додатку 3 (додається).
1.4. Розділ 2.20. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”:
підрозділ 1.1. “Капітальний ремонт житлового фонду”
в пункті 1.1.2 цифри “4870,61” змінити на “4724,073”
підрозділ 1.2 “Поточний ремонт житлового фонду”
доповнити пунктом 1.2.5 такого змісту: “Поточний ремонт оголовків житлових

будинків”
підрозділ  5.1  “Утримання  та  ремонт  дорожньо-мостового  господарства

(комунального значення)”
пункт 5.1.8 “Придбання протиожеледного матеріалу для утримання  в зимовий



період” виключити з заходів розділу
пункти 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11 вважати пунктами  5.1.8, 5.1.9, 5.1.10
доповнити  пунктом  5.1.11  такого  змісту:  “Придбання  ПММ  (дизельного

пального) для проведення робіт по грейдеруванню та зимовому очищенню доріг”
підрозділ  5.2.  “Утримання,  ремонт  та  будівництво  об’єктів  зовнішнього

освітлення”
в пункті 5.2.4 цифри “1880,588” змінити на “1768,869”
підрозділ  5.7.  “Інші  заходи  з  благоустрою,  які  не  підпадають  під  пункти

наведені вище” 
в пункті 5.7.4 цифри “20,139” змінити на “26,239”
в пункті 5.7.5 цифри “200,003” змінити на “241,243”
в пункті 5.7.14 цифри “8,5” змінити на “2,4”
доповнити пунктом 5.7.20 такого змісту: “Заходи щодо професійної підготовки

спеціалістів з питань охорони праці та електробезпеки”
згідно додатку 4 (додається).
1.5.  Розділ  2.28.  “Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”:
в  пункті  1.2.  “Придбання  пожежно-технічного  озброєння,  аварійно-

рятувального  обладнання,  засобів  індивідуального  захисту  органів  дихання,
обмундирування, обладнання, устаткування, запасних частин” цифри “70,0” змінити
на “170,0”, значення показника “70 тис. грн.” змінити на “170 тис. грн.”

згідно додатку 5 (додається).
1.6.  Додаток  3  “Перелік  проектів  регіонального  розвитку,  реалізація  яких

пропонується у 2021 році”:
Вилучити  розділ  1  “Перелік  інвестиційних  проектів  реалізація  яких

пропонується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку”
згідно додатку 6 (додається).
2.  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



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40. Придбання обладнання для харчоблоків для закладів 
загальної середньої освіти

Протягом 
року

Управління освіти, 
молоді та спорту

532,893 532,893 Кількість обладнання; 
кількість закладів

13; 4

41. Проведення поточних ремонтів санвузлів закладів 
загальної середньої освіти

Протягом 
року

Управління освіти, 
молоді та спорту

1 276,088 1 276,088 Кількість учнів початкової 
ланки; кількість закладів

381; 1

Доповнити пунктами 40-41 такого змісту:
2.1.1. Підвищення якості та доступності 
дошкільної та базової середньої освіти

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                                                    Г. С. Андрєєва
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.



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

1 900,9 1 900,9 Кількість хворих, 
що буде забезпечено 
інсуліном, осіб

330

Підвищення якості і загальної 
доступності медичних послуг у 
містах та сільській місцевості

22. Поточний ремонт балкону терапевтичного  
корпусу за адресою: м.Лиман, вул.Гасієва 36а

Протягом 
року

КНП 
“Лиманська 
ЦРЛ”

42,0 42,0 Кількість об'єктів, 
одиниць

1

Інше завдання: забезпечення 
населення області медичними 
імунобіологічними препаратами 
проти вакцинокерованих інфекцій, 
зокрема сказу, правцю, ботулізму, 
туляремії тощо

1. Закупівля анотоксинів та сироваток Протягом 
року

КНП 
“Лиманська 
ЦРЛ”

0,0 0,0 Закупівля АС: 
ребінтолін; 
протиправцевий 
людський 
імуноглобулін, 
кількість доз

0

Інше завдання: забезпечення 
хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД  та 
профілактика ВІЛ-інфекції

3. Забезпечення медичних працівників засобами 
індивідуального захисту, їх обов'язкове 
страхування

Протягом 
року 

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ

2,4 2,4 Застраховано 
медичних  
працівників; 
гумові рукавички; 
маски

241; 2000; 
2000

Інше завдання: забезпечення 
хворих на туберкульоз та 
профілактика захворювання

1. Виявлення хворих на туберкульоз,  шляхом 
проведення безоплатного рентгенологічного та 
бактеріоскопічного обстеження

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

0,0 0,0 Кількість осіб, що 
буде обстежено

0

Інше завдання: забезпечення 
ветеранів ВОВ та АТО та членів їх 
родин

1. Надання якісної стаціонарної допомоги Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

29,5 29,5 Кількість осіб, яким 
буде надана 
допомога

50

В пункті 1 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:

В пункті 3 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції

Доповнити пунктом 22 такого змісту:

В пункті 1 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:

В пункті 3 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:

В пункті 1 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:

В пункті 1 стовпчики 6, 9  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 2

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.13 «Охорона здоров'я» 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.



Інше завдання: забезпечення 
хворих на гемофілію факторами 
згортання крові для надання 
екстреної медичної допомоги

1. Дорослих Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

0,2 0,2 Кількість хворих, 
які будуть 
забезпечені 
факторами 
згортання крові 
(препарат Рефакто 
AF  3фл. по 1000 
од.)

2

Інше завдання: забезпечення жінок 
фертільного віку та вагітних 

3. Сучасними методами  пренатальної діагностики 
вродженої та спадкової патології вагітних групи 
ризику 100% охопленням

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

0,0 0,0 Кількість осіб, що 
будуть охоплені 
сучасними методами 
діагностики

30

2.2.1. Підвищення якості і 
загальної доступності медичних 
послуг у містах та сільській 
місцевості

11. Виготовлення сертифікату енергетичної 
ефективності будівель по об’єкту  
“Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний 
центр, розташований за адресою: вул.Гасієва 
(Чапаєва) 36а, м. Лиман, Донецької області”. 
Коригування 

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

18,6 18,6 Кількість 
виготовлених 
сертифікатів, од.

1

2.2.1. Підвищення якості і 
загальної доступності медичних 
послуг у містах та сільській 
місцевості

18. Виготовлення проектно-кошторисної  
документації по об’єкту: “Нове будівництво 
кисневої станції з генератором кисню з 
комплектом обладнання і підключення корпусів 
до медичного газопостачання КНП “Лиманська 
центральна районна лікарня” за адресою: 
м.Лиман, вул.Незалежності,64”

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

125,1 125,1 Кількість проєктів, 
одиниць

1

Інше завдання: забезпечення жінок 
фертільного віку та вагітних 

6. Забезпечення цитологічного обстеження жінок Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

40,6 40,6 Кількість жінок, які 
підлягатимуть 
обстеженню

2 467,0

2.2.1. Підвищення якості і 
загальної доступності медичних 
послуг у містах та сільській 
місцевості

19. Придбання котлів опалювальних 
твердопаливних для амбулаторій ЗПСМ 
смт.Зарічне та с.Нове

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

146,4 146,4 Кількість котлів 2

Інше завдання: забезпечення дітей, 
хворих на фенілкетонурію

1. Продуктами лікувального харчування Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

312,4 312,4 Кількість дітей, що 
будуть забезпечені 
харчуванням

1
В пункті 1 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:

В пункті 3 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:

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

В пункті 18 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:

В пункті 6 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:

В пункті 19 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:



2.2.1. Підвищення якості і 
загальної доступності медичних 
послуг у містах та сільській 
місцевості

3. Придбання  медичного обладнання (комплекс 
рентгенівський мамографічний цифровий, 
система рентгенівська мобільна, 12-ти 
канальний  електрокардіограф, кисневий 
концентратор, неонатальний комплекс для  
фототерапії, автоматичний гематологічний 
аналізатор, аналізатор сечі, бактерицидний 
опромінювач)

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ", КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради  

4450,4 4450,4 Комплекс 
рентгенівський 
мамографічний 
цифровий -1, 
система 
рентгенівська 
мобільна -1, 12-ти 
канальний 
електрокардіограф -
1, кисневий 
концентратор - 3, 
неонатальний 
комплекс для  
фототерапії - 1 
автоматичний 
гематологічний 
аналізатор-1, 

10

2. Забезпечення продовольчими пакетами на 
амбулаторному лікуванні

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

12,1 12,1 Кількість осіб, що 
буде забезпечено 
продовольчими 
пакетами

24

3. Своєчасне проведення туберкулінодіагностики у 
дітей 4 - 14 років

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

217,9 217,9 Кількість дітей яких 
буде 
провакциновано

5000

Кількість хворих, 
які отримають тест-
смужки

16

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                        Г. С. Андрєєва
Секретар міської ради                                                                                                                                                               Н. В. Ляшко

183,4 183,4

В пункті 3 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:

В пунктах 2-3 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:
Інше завдання: забезпечення 
хворих на туберкульоз та 
профілактика захворювання

В пункті 2 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:
Інше завдання: забезпечення 
хворих на цукровий та нецукровий 
діабет

2. Тест-смужками Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради



облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

В п. 2 заходів стовпчики 6, 8, 13 
викласти в новій редакції

2

Впровадження механізму 
часткового відшкодування 
вартості путівки до дитячих 
закладів оздоровлення Донецької 
області для дітей, що 
виховуються в сім“ях з дітьми та 
впровадження механізму повного 
відшкодування вартості путівки 
до дитячих закладів 
оздоровлення Дон.обл.для дітей 
,які потребують особливої уваги 
та підтримки

Протягом 
року

УСЗН 1133,8 533,8 600,0
Кількість отримувачів 

відшкодування вартості 
путівки, осіб

68

Секретар міської ради Н. В. Ляшко

                            Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                                            Г.С. Андрєєва           

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 2.18. «Соціальний захист населення»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

Завдання
№
з/п

Зміст заходу
Термін

виконан-
ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



облас-
ного

бюджету

бюджету
міст,

районів, ОТГ

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

1.

Забезпечення якісного 
управління житловим фондом та 

поліпшення умов проживання 
мешканців

1.1
Капітальний ремонт житлового 

фонду

в пункті 1.1.2 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

1.1.2

Капітальний ремонт пасажирських 
ліфтів в житлових будинках 
м.Лиман (провул.Бригадний, 

вул.Слов'янська, вул.Студентська, 
вул.К.Гасієва)

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

4724,073 4237,012 487,061
Кількість ліфтів, 

од.

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

6776,258 0,000 0,000 6186,588 0,000 589,670

1.2
Поточний ремонт житлового 

фонду

додати пункт 1.2.5

Ціль 2. Якість життя та людський розвиток

2.20. 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

Додаток  4
до рішення міської ради
__________ № ________

Зміни до 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, 

№
з/п

Зміст заходу
Термін

виконан-
ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



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

1.2.5
Поточний ремонт оголовків 

житлових будинків
Протягом 

року
КП "Лиманська 

СЄЗ"
146,538 146,538

Кількість 
будинків, 
одиниць

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

375,492 0,000 0,000 375,492 0,000 0,000

5.
Благоустрій територій населених 

пунктів

5.1.
Утримання та ремонт дорожньо-

мостового господарства 
(комунального значення)

пункт 5.1.8 виключити, наступні 
пункти викласти з новою 

нумерацією, а саме 5.1.8, 5.1.9, 
5.1.10

додати пункт 5.1.11

5.1.11

Придбання ПММ (дизельного 
пального) для проведення робіт по 

грейдеруванню та зимовому 
очищенню доріг

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
149,593 149,593

Кількість ПММ, 
літр

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

20389,024 0,000 0,000 20389,024 0,000 0,000

5.2.
Утримання, ремонт та 
будівництво об’єктів 

зовнішнього освітлення

в пункті 5.2.4 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

5.2.4

Капітальний ремонт лінії 
зовнішнього освітлення смт. 

Ямпіль,  смт.Зарічне, с.Торське 
Лиманського району, Донецької 

області

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

1768,869 1768,869
Кількість 

відремонтованих 
ліній, км

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

7576,729 0,000 0,000 7576,729 0,000 0,000

5.7.
Інші заходи з благоустрою, які не 
підпадають під пункти наведені 

вище



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

в пунктах 5.7.4, 5.7.5, 5.7.14 
стовпчики 6,9,13 викласти в 

новій редакції

5.7.4
 Придбання постерів та матеріалів 

для розміщення
Протягом 

року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
26,239 26,239

Придбано 
постерів, 
одиниць

5.7.5
Придбання піску на об'єкти 

благоустрою
Протягом 

року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
241,243 241,243 Кількість, м³

5.7.14
Придбання комплекту 

інформаційних табличок до стели
Протягом 

року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
2,400 2,400

Кількість, 
комплектів

додати пункт 5.7.20

5.7.20
Заходи щодо професійної 

підготовки спеціалістів з питань 
охорони праці та електробезпеки

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
43,760 43,760

Кількість 
робітників,  

одиниць

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

5745,132 0,000 0,000 5745,132 0,000 0,000

Рядок "Всього благоустрій" 
викласти в новій редакції

41524,832 0,000 0,000 41524,832 0,000 0,000

Рядок "Всього за 
Програмою" викласти в 

новій редакції
56762,557 0,000 0,000 55445,497 577,390 739,670

Г. С. Андрєєва
Н. В. Ляшко

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
Секретар міської ради



13

12

Очікуваний 
результат

значення 
показника

до рішення міської ради
__________ № ________

Зміни до розділу 2.20 "Житлове господарство та комунальна інфраструктура" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік



13

3

5236

20,354



13

53

1165

0,5

5



Додаток  5

обласн
ого

бюдже
ту

бюджету 
міст, 

районів, 
ОТГ

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

1. Реалізація Програми 
успішного  гасіння 
пожеж та проведення 
пожежно-рятувальних 
робіт на території 
Лиманської об“єднаної 
територіальної громади 
на 2021 рік
в пункті 1.2 стовпчики 6, 
9, 13 викласти в новій 
редакції

1.2. Придбання пожежно-
технічного озброєння, 
аварійно-рятувального 
обладнання, засобів 
індивідуального захисту 
органів дихання, 
обмундирування, 
обладнання, 
устаткування, запасних 
частин.

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, ДПРЗ-21 ГУ 
ДСНС України в 
Донецькій області

170,0 170,0 Придбання 
обладнання, 
устаткування

170,0 тис. грн.

Секретар міської ради Н. В. Ляшко

Сприяти 
забезпеченню 
пожежно- та 

аварійно-
рятувальних 
підрозділів 
необхідною 

спецтехнікою та 
обладнанням, 

своєчасному їх 
переоснащенню, 

забезпеченню  
нормативної  

кількості пожежно-
рятувальних 
підрозділів у 

населених пунктах 
області

                            Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                           Г.С. Андрєєва           

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 стратегії 
розвитку міста 
(району, ОТГ)

№
з/п

Зміст заходу
Термін

виконан-
ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат



Державний 
фонд 

регіонально
го розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 

включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
територій

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 

України 
Європейсько

го 
інвестиційно

го банку 

обласний 
бюджет

районний, 
міський, 

селищний, 
сільський 
бюджет

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

Вилучити розділ 1

1

Будівництво електромереж до промислового 
майданчика Індустріального парку 
“Лиманський”. Коригування

протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

9840,746 9574,212 1914,843 7659,369

1.2.3. Підтримка 
галузей, що мають 

економічний та 
інноваційний 
потенціал для 

розвитку 

2

Капітальний ремонт водопровідних мереж 
с.Рубці Краснолиманського району Донецької 
області (коригування)

протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

9364,339 6503,542 37,874 6465,668

Капітально 
відремонтовано 
водопровідних 
мереж 2,18 км

3.2.2. Надання 
сервісних послуг з 
водопостачання та 

водовідведення

Г.С.Андрєєва
Н. В. Ляшко

1. Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку  

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
Секретар міської ради

Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів

Інші джерела 
фінансування 

*

Додаток 6                                                     
до рішення міської ради 
________№________

 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



15

Пройшли попередній 
конкурсний відбор 

проєктів регіонального 
розвитку, що можуть 

реалізовуватися у 2021 
році  за рахунок коштів 

ДФРР по Донецькій 
області

Примітка


