
 

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 
 

 

 

 

 





розташований за адресою: вул.Гасієва (Чапаєва) 36а, м. Лиман, Донецької області”.

Коригування”

згідно додатку 2 (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



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

В пункті 22 стовпчики 6, 7, 9 викласти в новій редакції:

22. Придбання шкільних автобусів Протягом  

року

Департамент освіти 

та науки Донецької 

обласної державної 

адміністрації

1 850,0 925,0 925,0 Кількість автобусів 1

Доповнити пунктом 23 такого змісту:

Нестандартне приєднання до електричних мереж системи 

розподілу «під ключ» будівлі ЗОШ I-III ступенів №5 за 

адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Театральна, 5 

Протягом  

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

2 140,5 2 140,5 Потужність приєднання         

Протяжність лінії приєднання

160 кВт II категорія  

588,1 м

В пункті 20 стовпчики 6, 9 викласти в новій редакції:

20 Стипендії Лиманського міського голови для обдарованої 

молоді 

Протягом  

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

48,0 48,0 Кількість стипендіатів, осіб 4

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 40868,997 2548,575 2140,5 32987,322 3192,6

2.1.1. Підвищення якості та доступності 

дошкільної та базової середньої освіти

2.1.3. "Створення умов для самореалізації 

молодих дівчат та хлопців"

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.



підпри-

обласного 

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

ємств

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

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"

19,4 19,4 Кількість 

виготовлених 

сертифікатів, од.

1

12 Проведення  контрольного  

геодезичного знімання М 1:500 

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"

14,8 14,8 Кількість виконаних 

заходів, од.

1

1

Доповнити пунктами 11,12

2.2.1 Підвищення 

якості і загальної 

доступності 

медичних послуг у  

містах та сільській 

місцевості

Секретар міської ради                                                                                                                                                          Н.В. Ляшко

Витрати на реалізацію, тис. грн. Очікуваний результат

Всього

У тому числі за рахунок коштів:

Найменування показника Значення показникадержавного 

бюджету

 місцевих бюджетів

інших 

джерел

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 2021 року 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)

№ з/п Зміст заходу
Термін 

виконання
Виконавець


