
 

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

виконавчого комітету міської

року №5215-02-06; від 14.09.2020 

02-06, відділу культури і

управління освіти, молоді

КНП “Центр первинної медико

14.09.2020 року №5626

14.09.2020 року №5642

комітету міської ради від

Закону України “Про місцеве

 

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): 

1.1 розділ 2.7. “Житлове

підрозділ “Капітальний

в пункті 3 цифри “1036,864” 

в пункті 5 цифри “872,076” 

підрозділ “Поточний

в пункті 2 цифри “530,0” 

в пункті 7 цифри “1598,974” 

в пункті 9 назву заходу

№1,2,3,4 житлового будин

ремонт – заміна вікон у під

 

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

комітету міської ради від 26.08.2020 року №5185

від 14.09.2020 року №5623-02-06; від 18.09.2020 

культури і туризму міської ради від 27.08.2020 

освіти молоді та спорту міської ради від 14.09.2020 

ервинної медико-санітарної допомоги” Лиманської

року №5626-02-06; КНП “Лиманська центральна районна

року №5642-02-06, начальника відділу обліку та звітності

міської ради від 14.09.2020 року №5625-02-06, керуючись

України Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

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

 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 

розділ Житлове господарство та комунальна інфраструктура

підрозділ Капітальний ремонт”: 

пункті цифри “1036,864” змінити на “996,441”; 

пункті цифри “872,076” змінити на “701,227”. 

підрозділ Поточний ремонт житлового фонду”: 

пункті цифри “530,0” змінити на “512,467” 

пункті цифри “1598,974” змінити на “1591,884”; 

пункті назву заходу “Поточний ремонт — заміна

житлового будинку №37, вул. К. Гасієва, м. Лиман” змінити

заміна вікон у під’їздах №1,2,3,4 житлового будинку №

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

______________                                                                              №  ____________ 

комунального господарства 

року №5185-02-06; від 27.08.2020 

від 18.09.2020 року №5732-

 27.08.2020 року № 01/05-370; 

 14.09.2020 року №5638-02-06; 

Лиманської міської ради від 

центральна районна лікарня” від 

обліку та звітності виконавчого 

керуючись п. 22 ст. 26 

Україні міська рада 

економічного і соціального розвитку 

(із змінами, внесеними 

від 19.03.2020 року № 

 15.04.2020 року № 7/78-5373; від 

5383; від 18.06.2020 року 

року від 20.08.2020 року №7/83-

комунальна інфраструктура”: 

заміна вікон у під’їздах 

Лиман” змінити на “Поточний 

житлового будинку №37, вул. К. Гасієва, 



у під’їздах №1,2 житлових будинків №5, 5А, провул. Бригадний, м. Лиман”; цифри 

“49,3” змінити на “97,302”, значення показника цифру “16” змінити на “32”. 

підрозділ “Поточний ремонт житлового фонду” 

пункт 3 “Поточний ремонт квартири комунальної власності: вул. К.Гасієва, 

18, кв. №3 м. Лиман (фарбування, поклейка шпалер)” виключити; 

пункти 4,5,6,7,8,9,10 вважати пунктами 3,4,5,6,7,8,9. 

підрозділ “Дорожнє господарство”: 

в пункті 2 цифри “100,0” змінити на “64,018”, значення показника “40/86957” 

змінити на “26/55716” 

в пункті 8 цифри “1089,926” змінити на “1087,404”. 

підрозділ “Водопровідно-каналізаційне господарство” 

в пункті 2 цифри “362,930” змінити на “210,930”, значення показника “40,5” 

змінити на “23,5” 

в пункті 3 цифри “50,0” змінити на “38,690”; 

в пункті 4 цифри “300,0” змінити на “37,0”, значення показника “9” змінити 

на “”2”. 

підрозділ “Утримання, ремонт та будівництво об'єктів зовнішнього 

освітлення”: 

в пункті 5 цифри “149,358” змінити на “90,940”; 

в пункті 6 зміст заходу після слів “м. Лиман” доповнити словами “вул. Лісна, 

Лугова, с. Озерне, вул. Кооперативна с. Новоселівка, вул. Побєди с. Зарічне”; 

цифри “125,938” змінити на “226,593”; значення показника “1950” змінити на 

“4403”. 

підрозділ “Утримання зелених насаджень загального користування”: 

в пункті 4 цифри “1232,105” змінити на “1140,0” 

підрозділ “Утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних 

та фінансування робіт з інвентаризації земельних ділянок під кладовища”: 

пункт 2 “Придбання продукції ритуального призначення” виключити; 

пункти 3,4,5,6 вважати пунктами 2,3,4,5 

в пункті 4 цифри “1557,749” змінити на “1553,979” 

підрозділ “Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних 

майданчиків”: 

в пункті 2 цифри “1562,988” змінити на “1701,293”; значення показника 

“175” змінити на “178”. 

підрозділ “Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти наведені 

вище”: 

пункт 1 “Утримання фонтану (споживання води)” виключити; 

пункти 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 вважати пунктами 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17; 

в пункті 5 цифри “30” змінити на “22,044”; 

в пункті 13 цифри “185,212” змінити на “180,0” 

доповнити пунктом 18 такого змісту: “Облаштування торгівельних рядів в 

місті Лиман (вул. Пушкіна, вул. Оборони)”. 

згідно додатку 1 (додається). 

1.2. розділ 2.18. “Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування”: 

в пункті 1 цифри “900,0”, “450,0” змінити на “867,5” та “417,5” відповідно 

згідно додатку 2 (додається). 



1.3. розділ 2.19. “Освіта”: 

доповнити пунктом 47 такого змісту: “Придбання проектору для 

презентацій” 

згідно додатку 3 (додається). 

1.4. розділ 2.20 “Охорона здоров'я”: 

в пункті 2 “Забезпечити придбання житла для кадрів амбулаторії ЗП-СМ смт. 

Дробишеве та для лікаря-кардіолога” доповнити виконавця робіт “Виконавчий 

комітет Лиманської міської ради” та змінити найменування показника: слова 

“кількість квартир” змінити на “1 будинок, 1 квартира” 

доповнити пунктом 20 такого змісту: “Придбання службового 

автотранспорту для амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Центральна, 

буд.104, АЗПСМ, смт. Зарічне, Лиманської ОТГ” 

доповнити пунктом 21 такого змісту: “Придбання службового 

автотранспорту для амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Державна, 

буд.115, АЗПСМ, смт.Дробишево, Лиманської ОТГ” 

в пункті 5 “медикаменти для надання паліативної допомоги, придбання 

спеціальних рецептурних бланків для виписки наркотичних препаратів” цифри 

“300,7” змінити на “190,3” 

в пункті 2 “Придбання контрацептивів (оральні, бар’єрні, ВМК та інші) для 

жінок, яким вагітність та пологи загрожують життю” цифри “95,0” змінити на 

“54,0”, значення показника “2400 табл.; 200 спір. 50 фл.” змінити на “1200 табл.; 

100 спір.; 50 фл.” 

в пункті 5 “Придбання медичного та лабораторного обладнання” цифри 

“98,6” змінити на “139,6”, значення показника цифри “10,23,3” змінити на “20,1” 

згідно додатку 4 (додається). 

1.5. розділ 2.22 “Культура і туризм”: 

доповнити пунктом 12 такого змісту: “Придбання двох ноутбуків з 

предустановленою операційною системою для ЦКД м. Лиман та клубу смт. 

Ямпіль”; 

доповнити пунктом 13 такого змісту: “Придбання відеокамери для ЦКД м. 

Лиман” 

згідно додатку 5 (додається). 

1.6. доповнити розділом 2.33. “Інші заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю” 

пунктом 1 такого змісту: “Розроблення звіту з стратегічної екологічної 

оцінки проекту: “Програма економічного і соціального розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік” 

згідно додатку6(додається). 

1.7. доповнити розділ 6. «Перелік проектів, реалізація яких передбачається за 

рахунок субвенції з обласного  бюджету на соціально-економічний розвиток 

територій» додатку 4«Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких 

пропонується у 2020 році» 

пунктом 6.3 такого змісту: «Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої 

території до будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та 

дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман. 

Коригування» 

згідно додатку 7 (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 пунктах 3,5 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

3

Капітальний ремонт житлового будинку за 

адресою Донецька область м.Лиман 

вул.Театральна, 2

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 996,441 996,441

Площа 

будинку, м²
294,5

5

Капітальний ремонт покрівлі та оголовків ДВК 

житлового будинку №4 вул.Івана Лейко, 

м.Лиман

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 701,227 701,227 Кількість, м² 2986,5

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 4028,408 0,000 0,000 4028,408 0,000 0,000

2 Поточний ремонт житлового фонду

В пунктах 2,7 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

2
Придбання матеріалів для підготовки житлового 

фонду в осінньо-зимовий період 

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 512,467 512,467

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 та 

комплектуючі - 

1700 од.)

7

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)

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 1591,884 1591,884

Кількість, 

будинків
11

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

новій редакції

9

Поточний ремонт – заміна вікон у під’їздах 

№1,2,3,4 житлового будинку №37, вул.К.Гасієва, 

у під’їздах №1,2 житлових будинків №5, 5А, 

провул.Бригадний, м.Лиман

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 97,302 97,302

Кількість, 

одиниць
32

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.



виключити пункт 3, внаслідок наступні 

пункти 4,5,6,7,8,9,10 враховувати як 

3,4,5,6,7,8,9

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 2581,484 0,000 0,000 2745,484 0,000 106,000

6 Благоустрій територій населених пунктів

6.1 Дорожнє господарство

В пункті 2 стовпчики 6,9,13 викласти в новій 

редакції

2 Грейдерування доріг по місту, селам та селищам 
Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
64,018 64,018

 Кількість, 

од./м²
26/55716

В пункті 8 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

8
Капітальний ремонт тротуару по 

вул.Грушевського м.Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
1087,404 1087,404  Кількість, м² 1002

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 17848,666 0,000 0,000 17848,666 0,000 0,000

6.2 Водопровідно-каналізаційне господарство

В пунктах 2, 3,4 стовпчики 6,9,13 викласти в 

новій редакції

2
Утримання мереж водопостачання та каналізації 

сіл та селищ Лиманського району

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 210,930 210,930

Протяжність, 

км
23,5

3 Поточний ремонт насосних агрегатів
Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 38,690 38,690

Кількість, 

одиниць
6

4

Придбання насосів водопостачання на 

свердловини, які знаходяться в комунальній 

власності с.Кримки, с.Нове, с.Олександрівка, 

с.Рубці

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 37,000 37,000

Кількість, 

одиниць
2

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 510,190 0,000 0,000 510,190 0,000 0,000

6.3
Утримання, ремонт та будівництво об’єктів 

зовнішнього освітлення

В пункті 5 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

5

Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення с.Щурове, м.Лиман, Донецької 

області, в тому числі проходження експертизи 

проектно-кошторисної документації

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 90,940 90,940

Кількість, м, 

експертиза
1893/1

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

новій редакції

6

Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення 

вул.Слави,вул.Б.Хмельницького, 

вул.Незалежності м.Лиман, вул.Лісна, Лугова 

с.Озерне, вул.Кооперативна с.Новоселівка, 

вул.Побєди с.Зарічне Донецької області

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 226,593 226,593 Кількість, м 4403

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 5388,027 0,000 0,000 5388,027 0,000 0,000

6.4
Утримання зелених насаджень загального 

користування

В пункті 4 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

4

Видалення аварійних, сухостійних та фаутних 

дерев і кущів, видалення порослі на території 

Лиманської об'єднаної територіальної громади

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
1140,000 1140,000 Кількість, л, з/п

Бензин - 3229, 

ДП - 6728, 3 

штатні одиниці

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 1299,000 0,000 0,000 1299,000 0,000 0,000

6.5

Утримання та благоустрій місць поховань, 

поховання безрідних та фінансування робіт з 

інветаризації земельних ділянок під 

кладовища

Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

житлово-

комунального 

господарства та 

безперебійного 

енерго-, газо- та 

водопостачання 

об’єктів соціальної 

сфери, освіти, 

охорони здоров“я



виключити пункт 2, внаслідок пункти 3,4,5,6 

враховувати як пункти 2,3,4,5

В пункті 4 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

4
Придбання стел для встановлення на території 

Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
1553,979 1553,979

Кількість, 

одиниць
33

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 1940,570 0,000 0,000 1940,570 0,000 0,000

6.6
Утримання, ремонт та будівництво дитячих і 

спортивних майданчиків

В пункті 2 стовпчики 6,9,13 викласти в новій 

редакції

2

Придбання, доставка та встановлення елементів 

дитячих майданчиків  та тренажерів для 

встановлення території Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
1701,293 1701,293

Кількість, 

елементів
178

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 1871,159 0,000 0,000 1871,159 0,000 0,000

6.7
Інші заходи з благоустрою, які не підпадають 

під пункти наведені вище

виключити пункт 1, внаслідок наступні 

пункти враховувати по порядку

В пункті 5 (за новою нумерацією) стовпчики 

6,9 викласти в новій редакції

5

Проведення обстеження та проведення 

бактеріологічних аналізів дна озер та міських 

пляжів

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
22,044 22,044 Кількість, м² 5940

В пункті 13(за новою нумерацією) стовпчики 

6,9 викласти в новій редакції

13

Розробка проектно-кошторисної документації на 

Капітальний ремонт елементів благоустрою 

території парку ім.Кизима м.Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
180,000 180,000

Кількість, 

одиниць
1

додати пункт 18

18
Облаштування торгівельних рядів в місті Лиман 

(вул.Пушкіна, вул.Оборони)

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
208,528 208,528

Кількість, 

одиниць
2

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 2301,659 0,000 0,000 2301,659 0,000 0,000

Рядок "Всього благоустрій" викласти в новій 

редакції
31159,271 0,000 0,000 31159,271 0,000 0,000

Рядок "Всього по Програмі" викласти в новій 

редакції
142149,873 0,000 0,000 44111,283 0,000 98038,590

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 

права дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа, на 

житло

1.
Придбання житла для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на умовах співфінансування

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет  міської  

ради

867,500 450,000 417,500

Надання житла особам з 

числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування

3

Рядок «Всього» викласти в новій редакції: 867,500 450,000 417,500

Стовпчики 6, 9 пункту 1 викласти в такій 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 2.18 «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування» 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

Доповнити пунктом 47 такого змісту:

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 47 Придбання проектору для презентацій Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

15,000 15,000 Кількість проекторів 1

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 59155,596 4768,634 2854,903 51532,059

Рядок «Ітого» викласти в такій редакції: 72868,296 4768,634 2854,903 63257,059 1987,7

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 3

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.19 «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.



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

в пункті 2 стовпчики 5,12 викласти в новій редакції

2
Забезпечити придбання житла для кадрів амбулаторії ЗП-СМ смт. 

Дробишеве та для лікаря-кардіолога

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської 

ради,КНП 

“Лиманська 

ЦРЛ”, КНП 

“ЦПМСД” 

Лиманської 

міської ради

600,0 600,0

Забезпечення житлом 

лікарів: 1 будинок, 1 

квартира

2

доповнити пунктами 20,21 такого змісту:

20

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії первинної 

медичної допомоги по вул. Центральна, буд.104, АЗПСМ, смт. 

Зарічне, Лиманської ОТГ

Протягом 

року

Департамент 

охорони 

здоров 'я 

облдержадмініс

трації

555,2 500,0 55,2 Кількість, од. 1

21

Придбання службового автотранспорту для амбулаторії первинної 

медичної допомоги по вул. Державна, буд.115, АЗПСМ, 

смт.Дробишево , Лиманської ОТГ

Протягом 

року

Департамент 

охорони 

здоров 'я 

облдержадмініс

трації

555,2 500,0 55,2 Кількість, од. 1

в пункті 5 стовпчики 6,9 викласти в новій редакції

5.
Медикаменти для надання паліативної допомоги, придбання 

спеціальних рецептурних бланків для виписки наркотичних препаратів

Протягом 

року

КНП “ЦПМСД” 

Лиманської 

міської ради 190,3 190,3

Безоплатний та 

пільговий відпуск 

медикаментів, кількість 

бланків, од.

80; 200

в пункті 2 стовпчики 6,9,12,13 викласти в новій редакції

2
Придбання контрацептивів (оральні, бар“єрні, ВМК та інші) для 

жінок, яким вагітність та пологи загрожують життю

Протягом 

року

КНП 

“Лиманська 

ЦРЛ”

54 54

Придбання 

контрацептивів: 

Фємоден — таблетки; 

внутрішньоматкові 

спіралі; Депо Провер 50 

л для попередження 

небажаної вагітності

1200 табл; 100 спір.; 

50 фл.

в пункті 5 стовпчики 6,9,12,13 викласти в новій редакції

5. Придбання медичного та лабораторного обладнання Протягом 

року

КНП “ЦПМСД” 

Лиманської 

міської ради

139,6 139,6 Кількість бактерицидних 

опромінювачів; кількість 

кисневих концентраторів

20                                  

1

Розвивати інфраструктуру системи охорони 

здоров’я 

Інше завдання: забезпечення пільгової категорії 

населення

Забезпечення жінок фертільного віку та вагітних

Інше завдання: забезпечення противоепідемічних 

заходів

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: укріплення основних 

фондів та покращення якості надання 

послуг

12. Придбання двох ноутбуків з предустановленою 

операційною системою для ЦКД м. Лиман та 

клубу смт. Ямпіль

Протягом 

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

39,5 39,5 Кількість 

придбаної техніки

2

13. Придбання відеокамери для ЦКД м. Лиман Протягом 

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

9,5 9,5 Кількість 

придбаної техніки

1

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 3318,5 3298,5 20,0

Доповнити пунктами 12-13 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 5

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 6

обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

1

Розроблення звіту з стратегічної екологічної 

оцінки проекту: «Програма економічного і 

соціального розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік»

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

49,988 0,000 0,000 49,988 0,000 0,000
кількість 

звітів
1

Всього 49,988 0,000 0,000 49,988 0,000 0,000

Доповнити розділом  2.33. "Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю"

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 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



Додаток 7

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 15

6.3

Реконструкція дитячого 

майданчика, прилеглої 

території до будівлі 

Центра культури та 

дозвілля ім.Горького, 

частини тротуарів та 

дороги по вулиці 

Незалежності під площу 

Незалежності в місті 

Лиман. Коригування

2020

 КП 

“Лиманський 

“Зеленбуд”” 

45820,543 637,270 637,270

Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до 

будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини 

тротуару, одиниць

1.2.2. Створити 

позитивний для 

інвесторів імідж 

регіону, провести 

ребрендінг з метою 

посилення 

міжрегіональних і 

міжнародних зв’язків 

та залучення 

інвестиційних ресурсів

 "Всього" 45820,543 30250,365 0,000 0,000 0,000 29613,095 637,270 0,000

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

до рішення міської ради

Доповнити пунктом 6.3

Відповідність 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 (району, ОТГ)

Примітка
Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів

Інші джерела 

фінансування 

*

__________ № ________

Результативність реалізації проекту

(характеристика,  потужність відповідних об'єктів)

Зміни до розділу 6. «Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток територій» додатку 4. “Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2020 році”

Рядок "Всього" викласти в новій редакції

№ з/п Назва проекту

Термін 

реалізації 

проекту

Виконавець

Кошторисна 

вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2020 рік, тис.грн.  


