
 

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 24.12.2021 №8/19-2650 “Про затвердження 
Програми економічного і соціального розвитку 
Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік” 

 

  
 

Розглянувши проєкт рішення міської ради “Про внесення змін до рішення 
міської ради від 24.12.2021 №8/19-2650 “Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік”, 
керуючись п.1 ч.2 ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконавчий комітет міської ради 

 
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 24.12.2021 №8/19-2650 “Про затвердження 
Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної 
громади на 2022 рік”. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Авдєєнко Н. П. 
 
 
 
Міський голова                        Олександр ЖУРАВЛЬОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
                                                                 м. Лиман                             №                       
 

Про внесення змін до рішення міської  
ради від 24.12.2021 №8/19-2650 “Про 
затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку Лиманської міської 
територіальної громади на 2022 рік 

 
Розглянувши листи: відділу земельних відносин виконавчого комітету міської 

ради від 21.01.2022 №0518-02-06, від 01.02.2022 №0814-02-06; управління освіти, 
молоді та спорту Лиманської міської ради від 24.01.2022 №05/01-12/57, від 27.01.2022 
№05/01-12/89, від 31.01.2022 №05/01-12/98; КНП “Лиманська центральна районна 
лікарня” від 01.02.2022 №145, від 01.02.2022 №144; відділу поліції №3 
Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від 01.02.2022 №1158/204/01-2022; 
відділу територіального розвитку виконавчого комітету міської ради від 14.01.2022 
№0245-02-06 та №0246-02-06, від 20.01.2022 №0437-02-06; відділу житлово-
комунального господарства виконавчого комітету міської ради від 31.01.2022 №0788-
02-06; 21 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області від 01.02.2022 №21/04/85, 
керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської 
територіальної громади на 2022 рік: 
1.1. Розділ 2.2. “Розвиток земельних відносин”: 
в пункті 3 доповнити фінансування з бюджету ТГ цифрою “49,2”; цифри “50,0”, 
“10,0”, “40,0” змінити на “”49,2”, “0,0”, “0,0” 
в пункті 4 назву заходу після слова “несільськогосподарського” доповнити словами 
“та сільськогосподарського”; цифри “340,0” та “240,0” змінити на “287,0” і “187,0” 
в пункті 9 цифри “240,0” змінити на “45,0”, значення показника “4 старостинські 
округи” змінити на “1 старостинський округ”  
доповнити пунктом 10 такого змісту: “Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки , що підлягає продажу, відповідно до статті 128 Земельного кодексу 
України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки” 
доповнити пунктом 11 такого змісту: “Коригування планово-картографічного 
матеріалу меж населених пунктів (м.Лиман, с.Старий Караван, с.Брусівка, с.Щурове, 



с.Соснове, с.Кримки, с.Ямполівка, с.Новосадове, с.Мирне, с.Новомихайлівка, 
с.Катеринівка, с.Каленики)” 
доповнити пунктом 12 такого змісту: “Складання документу, що містить відомості про 
результати робіт з оцінки та складання електронного документу для внесення до бази 
АС ДЗК” 
згідно додатку 1 (додається). 
1.2. Розділ 2.10. “Освіта”: 
в пункті 12 “Інші заходи з виконання протипожежної безпеки по закладах освіти” 
цифру всього “355,2” змінити на “1509,3”, цифру за рахунок коштів державного 
бюджету “0,0” змінити на “1154,1”; значення показника “5” змінити на “6” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. Розділ 2.11. “Підтримка сім’ї, дітей та молоді”: 
доповнити пунктом 5 такого змісту “Придбання обладнання для КУ “Лиманський 
молодіжний центр “Вайб””; 
в пункті 4 цифри “469,8” змінити на “498,3” 
згідно додатку 3 (додається). 
1.4. Розділ 2.12. “Охорона здоров'я”: 
доповнити пунктом 3 такого змісту: “Придбання медичного обладнання та 
устаткування” 
згідно додатку 4 (додається). 
1.5. Розділ 2.13. “Фізичне виховання та спорт”: 
доповнити пунктом 5 такого змісту: “Придбання мультифункціональних 
майданчиків”; 
в пункті 1 “Проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та участь у 
спортивно-масових заходах спортсменів Лиманщини” цифри “1494,0” змінити на 
“1723,9”; 
в пункті 3 “Проведення спортивних заходів (Дитячо-юнацька спортивна школа м. 
Лиман)” цифри “109,6” змінити на “212,8”; значення показника “10; 368” змінити на 
“11; 369” 
згідно додатку 5 (додається). 
1.6. Розділ 2.16. “Захист прав і свобод громадян”: 
доповнити пунктом 2 такого змісту: “Придбання паливно-мастильних матеріалів для 
поліцейських офіцерів громади, які надають поліцейські послуги на території 
Лиманської МТГ” 
згідно додатку 6 (додається). 
1.7. Розділ 2.19. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
підрозділ 1.2. “Поточний ремонт житлового фонду” 
доповнити пунктом 1.2.2 такого змісту: “Поточний ремонт квартир комунальної 
власності та ДБСТ (вул.Нова 7А/3, вул.К.Гасієва 18/3, вул.Студентська 1/77, 
вул.Київська 20А)” 
підрозділ 4. “Забезпечення реалізації заходів з капітального ремонту та реконструкції 
водопровідно-каналізаційного господарства” 
доповнити пунктом 4.4 такого змісту: “Розробка документації на мережі 
водопостачання сіл та селищ Лиманської МТГ” 
підрозділ 5.1. “Утримання та ремонт дорожньо-мостового господарства 
(комунального значення)” 
в пункті 5.1.6 цифри “100,0” змінити на “160,0”, значення показника “19/300” змінити 
на “20/340” 



доповнити пунктом 5.1.14 такого змісту: “Розробка ПКД на будівництво велодоріжки 
по вул.Пушкіна м.Лиман” 
підрозділ 5.5. “Санітарне очищення, придбання обладнання та ліквідація стихійних 
звалищ” 
в пункті 5.5.2 цифри “787,2” змінити на “943,03”, значення показника “31870” змінити 
на “36870” 
підрозділ 5.6. “Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних майданчиків” 
в пункті 5.6.2 цифри “300,0” змінити на “450,0”, значення показника “10” змінити на 
“15” 
в пункті 5.6.3 цифри “200,0” змінити на “250,0”, значення показника “910” змінити на 
“1137” 
підрозділ 5.7. “Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти наведені 
вище” 
в пункті 5.7.4 цифри “20,0” змінити на “30,0”, значення показника “60” змінити на 
“90” 
доповнити пунктом 5.7.6 такого змісту: “Придбання спеціалізованої техніки (щітка, 
пилосос, піскорозкидувач)” 
підрозділ 6 “Фінансова підтримка” 
в пункті 6.1 цифри “16157,4” змінити на “24438,4” 
згідно додатку 7 (додається). 
1.8. Розділ 2.24. “Охорона навколишнього природного середовища”: 
підрозділ 2. “ Охорона і раціональне використання земель та мінеральних ресурсів” 
в пункті 1 змінити джерела фінансування заходу: з “інших джерел” на “за рахунок 
бюджету міст і районів” в сумі 15,0 тис. грн. 
підрозділ 3. “Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, 
ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду” 
в пункті 4 цифри “49,0” змінити на “49,9” та змінити джерела фінансування заходу: з 
“інших джерел” на “за рахунок бюджету міст і районів”  
підрозділ 4. “Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових 
відходів” 
в пункті 1 цифри “142,0” змінити на “189,5”, значення показника “14” змінити на “24” 
підрозділ 5. “Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього 
природного середовища” 
пункт 2 “Організація проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної 
екологічної оцінки Плану заходів з реалізації у 2022-2025 роках Стратегії розвитку  
Лиманської ОТГ до 2025 року, п. 82 пост. КМУ від 17.09.1996 №1147” вважати таким, 
що втратив чинність 
згідно додатку 8 (додається). 
1.9. Заходи Програми доповнити розділом 2.26. “Стратегічна екологічна оцінка”: 
доповнити пунктом 1 такого змісту: “Організація проведення стратегічної екологічної 
оцінки Плану заходів з реалізації у 2022-2025 роках Стратегії розвитку Лиманської ТГ 
до 2025 року” 
згідно додатку 9 (додається). 
1.10. Заходи програми доповнити розділом 2.27. “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 міської територіальної громади на 2022 
рік”: 
доповнити пунктом 1.1. такого змісту: “Придбання паливно-мастильних, будівельних 
матеріалів та конструкцій” 
згідно додатку 10 (додається). 
1.11. Додаток 3 “Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких 
пропонується у 2022 році”: 
Розділ 3 “Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у спільному з 
Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для 
відновлення України» (Пул 2а)”:  
в пункті 1 “Реконструкція з використанням заходів термодернізації будівлі ЗОШ № 2 у 
м.Лиман”(Коригування) цифру “32631,230” змінити на “32620,792”, цифру “287,945” 
змінити на “277,507”; 
в пункті 2 “Капітальний ремонт з використанням заходів термодернізації будівлі 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 у м.Лимані за адресою: Донецька область 
м. Лиман, пров. Привокзальний 7а”. Коригування. цифру “27930,885” змінити на 
“27884,227”, цифру “228,367” змінити на “171,709”. 
Розділ 7 “Перелік інвестиційних проектів реалізація яких пропонується за рахунок 
коштів бюджету Лиманської територіальної громади”: 
доповнити пунктом 5 такого змісту: “Капітальний ремонт. Влаштування 
багатофункціонального підйомника в будівлі КНП “Лиманська центральна районна 
лікарня” за адресою: вул. Незалежності, 64, м. Лиман Донецької області” 
згідно додатку 11 (додається). 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної, 
підприємницької діяльності, сфери послуг та регуляторної політики (Вінничук). 
 
 
 
Міський голова              Олександр ЖУРАВЛЬОВ 
 



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

4.1.5 Збереження 
біологічного та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості земель

3
Проведення нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою 49,2 49,2 0,0 0,0

Визначення якісних характеристик, 
економічної цінності та вартості земель

5,0 тис.га

4.1.5 Збереження 
біологічного та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості земель

4
Проведення інвентаризації земель 
несільськогосподарського та сільськогосподарського 
призначення

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою 287,0 187,0 90,0 10,0

Встановлення місця розташуваня обєктів, 
меж земельних ділянок, здійснення 
державного контролю за використанням 
та охороною земель

0,2 тис.га

4.1.5 Збереження 
біологічного та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості земель

9 Аудит земельних відносин

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою 45,0 45,0

Забезпечення актуальними відомостями 
про земельні ділянки, контроль та 
управління земельними ресурсами

1 старостинський 
округ

4.1.5 Збереження 
біологічного та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості земель

10 Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки, що підлягає продажу, відповідно до статті 
128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, 
внесеного покупцем земельної ділянки

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

4,119 0 0 4,119 0 0 Кількість проведених експертних 
грошових оцінок земельних ділянок, що 
підлягають продажу

1

4.1.5 Збереження 
біологічного та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості земель

11

Коригування планово-картографічного матеріалу меж 
населених пунктів (м.Лиман, с.Старий Караван, 
с.Брусівка, с.Щурове, с.Соснове, с.Кримки, 
с.Ямполівка, с.Новосадове, с.Мирне, 
с.Новомихайлівка, с.Катеринівка, с.Каленики)

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою 49,5 49,5 0 0 Кількість населених пунктів, одиниць 12

4.1.5 Збереження 
біологічного та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості земель

12
Складання документу, що містить відомості про 
результати робіт з оцінки та складання електронного 
документу для внесення до бази АС ДЗК

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою 49,4 49,4 0 0

Кількість населених пунктів оцінка яких 
буде внесена до бази АС ДЗК, од.  

12

Секретар міської ради Надія ЛЯШКО

В пункті 3 стовпчики  6,9,10,11 викласти в наступній редакції:

В пункті 4 стовпчики 3,6,9 викласти в наступній редакції:

В пункті 9 стовпчики 6,9,13 викласти в наступній редакції:

доповнити пунктами 10, 11, 12 такого змісту:

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

Витрати на реалізацію, тис.грн. 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 2.2 «Розвиток земельних відносин» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 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



обласного
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

12. Інші заходи з виконання протипожежної безпеки по 
закладах освіти

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

1509,3 1154,1 355,2 Кількість заходів 6

Секретар міської ради

В пункті 12 стовпчики 6, 7 та 13 викласти в новій редакції:

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

Надія 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 2.10. “Освіта” Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 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

2.1.3. Створення умов для самореалізації 
молодих дівчат і хлопців

5. Придбання обладнання для КУ “Лиманський молодіжний 
центр “Вайб”

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

48,0 48,0 Кількість обладнання 1

2.1.3. Створення умов для самореалізації 
молодих дівчат і хлопців

4. Утримання молодіжного центру Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

498,3 498,3 Кількість молоді, що 
візьме участь у заходах

1200

Секретар міської ради

Доповнити пунктом 5 такого змісту:

В пункті 4 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

Надія 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 2.11. “Підтримка сім'ї, дітей та молоді” Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 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

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

3. Придбання медичного обладнання та устаткування Протягом 
року

КНП 
“Лиманська 
ЦРЛ”

392,5 392,5 Кількість обладнання та 
устаткування, одиниць

91

Секретар міської ради

Доповнити пунктом 3 такого змісту:

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

Надія ЛЯШКО

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 2.12. “Охорона здоров'я” Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 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

2.3.4. Залучення громадян до фізичної 
активності

5. Придбання мультифункціональних майданчиків Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

288,0 288,0 Кількість 
мультифункціональних 
майданчиків

6

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 
міської ради

1723,9 1723,9 Спортивні заходи 150

2.3.3. Підтримка спорту вищих досягнень, 
дитячо-юнацького і резервного спорту

3. Проведення спортивних заходів (Дитячо-юнацька 
спортивна школа м. Лиман)

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

212,8 212,8 Кількість заходів; 
кількість осіб, які 
візьмуть участь у 
заходах

11; 369

Секретар міської ради

Доповнити пунктом 5 такого змісту:

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

В пункті 3 стовпчики 6, 9 та 13 викласти в новій редакції:

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

Надія ЛЯШКО

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 2.13. “Фізичне виховання та спорт” Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 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

3.1.2. Підвищення суспільної 
правосвідомості та попередження 
злочинності

2. Придбання паливно-мастильних матеріалів для 
поліцейських офіцерів громади, які надають поліцейські 
послуги на території Лиманської МТГ

Протягом 
року

Краматорський 
РУП ГУНП в 
Донецькій 
області

100,0 100,0 Бензин А-92; дизельне 
паливо, літри

1600; 1500

Секретар міської ради

Доповнити пунктом 2 такого змісту:

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

Надія ЛЯШКО

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 2.16. “Захист прав і свобод громадян” Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 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.



обласни
й

бюджет 

районний, 
міський, 

селищний, 
сільський 
бюджет

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

1.
Забезпечення якісного управління житловим 

фондом та поліпшення умов проживання 
мешканців

Житлове господарство

1.2 Поточний ремонт житлового фонду

додати пункт 1.2.2

1.2.2

Поточний ремонт квартир комунальної 
власності та ДБСТ (вул.Нова 7А/3, 

вул.К.Гасієва 18/3, вул.Студентська 1/77, 
вул.Київська 20А) 

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

227,456 227,456

Кількість 
квартир/ 
будинків, 
одиниць

3/1

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 627,456 0,000 0,000 427,456 0,000 200,000

Рядок "Всього житлове господарство" 
викласти в новій редакції

2088,210 0,000 0,000 1888,210 0,000 200,000

4.
Забезпечення реалізації заходів з 

капітального ремонту та реконструкції 
водопровідно-каналізаційного господарства

Водопостачання

додати пункт 4.4

4.4
Розробка документації на мережі 

водопостачання сіл та селищ Лиманської МТГ
Протягом 

року
КП "Лиманська 

СЄЗ"
213,918 213,918

Кількість сіл, 
одиниць

2

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 4345,118 0,000 0,000 413,918 3931,200 0,000

5. Благоустрій територій населених пунктів

Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

№
з/п

Зміст заходу
Термін

виконан-
ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Додаток  7

до рішення міської ради

__________ № ________

3.2.2. надання 
сервісних послуг із 
водопостачання та 

водовідведення

значення 
показника

Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів
2.19.  Житлове господарство та комунальна інфраструктура

3.2.3 Поліпшення 
житлових умов 

населення

найменування 
показника

Зміни до розділу 2.19"Житлове господарство та комунальна інфраструктура" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 
Донецької області 
на період до 2027 

року



2 продовження додатку

Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів
2.19.  Житлове господарство та комунальна інфраструктура

5.1.
Утримання та ремонт дорожньо-мостового 

господарства (комунального значення)

Дорожньо-мостове господарство

в пункті 5.1.6 стовпчики 6,9,13 викласти в 
новій редакції

5.1.6
Придбання фарби для розмітки проїзної частини 

автомобільних доріг та послуги з розмітки
Протягом 

року
КП "Лиманський 

Зеленбуд"
160,000 160,000

Здійснено 
розмітку доріг, 

придбано фарби, 
км, кг

20/340

додати пункти 5.1.14

5.1.14
Розробка ПКД на будівництво велодоріжки по 

вул.Пушкіна м.Лиман
Протягом 

року
КП "Лиманський 

Зеленбуд"
200,000 200,000 Кількість ПКД 1

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 21818,131 0,000 0,000 21818,131 0,000 0,000

5.5.
Санітарне очищення, придбання обладнання 

та ліквідація стихійних звалищ

Утримання територій

в пункті 5.5.2 стовпчики 6,9,13 викласти в 
новій редакції

5.5.2

Витрати на оплату ПММ для транспорту, 
мотокос, бензопил, які використовують для 

робіт з санітарного утримання об'єктів 
благоустрою громади

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

943,030 943,030
Кількість ПММ, 

літрів
36870

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 4520,690 0,000 0,000 4520,690 0,000 0,000

5.6.
Утримання, ремонт та будівництво дитячих і 

спортивних майданчиків

Майданчики

в пунктах 5.6.2, 5.6.3 стовпчики 6,9,13 
викласти в новій редакції

5.6.2
Придбання, доставка та встановлення елементів 
дитячих ігрових майданчиків для встановлення 

на території Лиманської МТГ

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

450,000 450,000

 Придбано 
елементів для 

ігрових 
майданчиків

15

5.6.3
Придбання та перевезення піску на дитячі ігрові 

майданчики Лиманської МТГ
Протягом 

року
КП "Лиманський 

Зеленбуд"
250,000 250,000

 Придбано піску, 
м³

1137

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

4.2.1. 
Удосконалення 

системи збору та 
перероблення 

твердих побутових 
відходів

 1.3.1. Підвищення
якості та 

доступності 
транспортно-

логістичних послуг 
з урахуванням 
внутрішніх та 

міжрегіональних 
зв’язків



3 продовження додатку

Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів
2.19.  Житлове господарство та комунальна інфраструктура

5.7.
Інші заходи з благоустрою, які не підпадають 

під пункти наведені вище
Інше

в пункті 5.7.4 стовпчики 6,9,13 викласти в 
новій редакції

5.7.4 Придбання постерів
Протягом 

року
КП "Лиманський 

Зеленбуд"
30,000 30,000

 Придбано 
постерів, одиниць

90

додати пункти 5.7.6

5.7.6
Придбання спеціалізованої техніки (щітка, 

пилосос, піскорозкидувач)
Протягом 

року
КП "Лиманський 

Зеленбуд"
213,000 213,000

Кількість техніки, 
одиниць

3

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 843,000 0,000 0,000 843,000 0,000 0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Рядок "Всього благоустрій" викласти в 
новій редакції

33940,981 0,000 0,000 33940,981 0,000 0,000

6 Фінансова підтримка

в пункті 6.1 стовпчики 6,9 викласти в новій 
редакції

6.1

 Надання фінансової  підтримки обласному 
комунальному підприємству 

 "Донецьктеплокомуненерго" в рамках 
виконання Меморандуму про взаєморозуміння 
щодо врегулювання проблемних питань у сфері 

постачання теплової енергії та постачання 
гарячої води в опалювальному 

періоді 2021/2022 рр. та ст.28 Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2022 рік" 

(субвенція обласному бюджету Донецької 
області)

Протягом 
року

ОКП 
"Донецьктеплокому

ненерго"
24438,400 24438,400

Надано 
підтримки, 

одиниць
1

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 24388,400 0,000 0,000 24388,400 0,000 0,000

Рядок "Всього за Програмою" викласти в 
новій редакції

92805,069 0,000 0,000 61181,509 31423,560 200,000

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі

Секретар міської ради

Ганна АНДРЄЄВА

Надія ЛЯШКО

3.4.1. 
Впровадження 
інформаційних 

технологій у сфери 
надання послуг 

населенню 



обласно
го

бюджет
у

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

в пункті 1 підрозділу 2  стовпчики 9,11 викласти в новій 
редакції

1.

Проведення обстеження грунтів, п. 34 пост. КМУ від 17.09.1996 
№1147 Протягом 

року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

15,0 15,0 0,0
Відбор проб для 

аналізу забруднень 
грунтів, од.

5

в пункті 4 підрозділу 3 стовпчики 6,9,11 викласти в новій 
редакції

4.

Проведення спеціальних    заходів, спрямованих на 
запобігання знищенню чи пошкодженню природних 
комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду, 
зокрема розробка місцевої схеми формування екологічної 
мережі Лиманської міської територіальної громади Донецької 
області, п. 60 пост. КМУ від 17.09.1996 №1147

Протягом 
року

 Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

49,9 49,9 0
Кількість 

розроблених схем, од.
1

в пункті 1 підрозділу 4 стовпчики 6,9,13 викласти в новій 
редакції

1.
Придбання обладнання для збору відходів, а саме придбання 
контейнерів для збору ТПВ,  п. 68
пост. КМУ від 17.09.1996 №1147

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

"Зеленбуд"
189,5 189,5

Кількість придбаних 
контейнерів для збору 

ТПВ об'ємом 1,1 м3 
кожний, од. 

24

Пункт 2 вважати таким, що втратив чинність

2.

Організація  проведення оцінки  впливу  на  довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки Плану заходів з реалізації у 
2022-2025 роках Стратегії розвитку  Лиманської ОТГ до 2025 
року, п. 82  пост. КМУ від 17.09.1996 №1147

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

0 0

Розроблення звіту 
стратегічної 

екологічної оцінки, 
од. 

0

5. Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища

Завдання 4.1.1. Удосконалення 
публічного екологічного управління та 

моніторингу Стратегії розвитку 
Донецької області на період до 2027 

року

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

Секретар міської ради Надія ЛЯШКО

2. Охорона і раціональне використання земель та мінеральних ресурсів

Завдання 4.1.5. Збереження 
біологічного

та ландшафтного різноманіття, 
родючості

земель Стратегії розвитку Донецької 
області на період до 2027 року

3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду

Завдання 4.1.5. Збереження 
біологічного

та ландшафтного різноманіття, 
родючості

земель Стратегії розвитку Донецької 
області на період до 2027 року

4. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

Завдання 4.2.1. Удосконалення 
системи

збору та перероблення твердих 
побутових

відходів Стратегії розвитку Донецької 
області на період до 2027 року

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджет
у

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування 
показника

значення 
показника

Додаток 8

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.24. «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік 

№ і назва завдання Стратегії розвитку 
Донецької області на період до 2020 

року або стратегії розвитку міста 
(району, ОТГ)

№
з/п

Зміст заходу
Термін

виконанн
я 

Виконавець



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

Завдання 4.1.1. 
Удосконалення 

публічного екологічного 
управління та 

моніторингу Стратегії 
розвитку Донецької 
області на період до 

2027 року

1 Організація проведення стратегічної екологічної 
оцінки Плану заходів з реалізації у 2022-2025 роках 
Стратегії розвитку Лиманської ТГ до 2025 року

Протягом 
року

Відділ 
територіальног
о розвитку 
виконавчого 
комітету міської 
ради

49,9 0 0 49,9 0 0 Послуга з організації проведення 
стратегічної екологічної оцінки, од.

1
Доповнити підрозділом 2.26. «Стратегічна екологічна оцінка"

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна АНДРЄЄВА

Секретар міської ради Надія ЛЯШКО

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування показника значення показника

Додаток  9

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 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



Додаток  10

обласн
ого

бюдже
ту

районний, 
міський, 

селищний, 
сільський 
бюджет

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 міської 
територіальної громади на 
2022 рік1.1. Придбання паливно-
мастильних, будівельних 
матеріалів та конструкцій

Протягом 
року

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

100,0 100,0 Кількість 
паливно-
мастильних 
матеріалів, л

3200

Всього 100,000 100,000

Секретар міської ради Надія ЛЯШКО

Доповнити розділом 2.27. 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
підрозділів у 

населених 
пунктах області

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ганна 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

__________ № ________

Зміни до заходів  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік

№ і назва 
завдання 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на 

період до 2027 
року або 
стратегії 

№
з/п

Зміст заходу
Термін

виконан-
ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат



Державний 
фонд 

регіональн
ого 

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

в пункті 1,2 стовпчики 6,12 
викласти в новій редакції

1

“Реконструкція з використанням 
заходів термодернізації будівлі ЗОШ 
№ 2 у м.Лиман”(Коригування).

протягом 
року

Управління 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Лиманської 
міської ради

42152,639 32620,792 32343,285 277,507

 Площа забудови- 
3028 кв.м / 
будівельний обсяг 
- 27826 куб.м.

2.1.1. Підвищення 
якості та 
доступності 
дошкільної та 
базової середньої 
освіти

2

“Капітальний ремонт з використанням 
заходів термодернізації будівлі 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 4 у м.Лимані за адресою: Донецька 
область м. Лиман, пров. 
Привокзальний 7а”. Коригування.

протягом 
року

Управління 
освіти, 

молоді та 
спорту 

Лиманської 
міської ради

36595,928 27874,227 27702,518 171,709

 Площа забудови- 
4349 кв.м / 
будівельний обсяг 
- 48395 куб.м.

2.1.1. Підвищення 
якості та 
доступності 
дошкільної та 
базової середньої 
освіти

додати пункт 5

5

Капітальний ремонт.Влаштування  
багатофункціонального підйомника в 
будівлі КНП  “Лиманська центральна  
районна  лікарня” за адресою:  
вул.Незалежності, 64, м. Лиман 
Донецької області

протягом 
року

КНП 
“Лиманська 

ЦРЛ” 1933,900 1933,900 1933,9
Кількість 

об'єктів,од.

2.2.1 Підвищення 
якості і загальної 

доступності 
медичних послуг у  
містах та сільській 

місцевості

Ганна АНДРЄЄВА
Надія ЛЯШКО

   3. Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (Пул 2а)  

7. Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується за рахунок коштів бюджету Лиманської  територіальної громади

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
Секретар міської ради

Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих 
бюджетів

Інші джерела 
фінансування 

*

Додаток 11                                                     
до рішення міської ради 
________№________

 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2022 році  

№ 
з/п

Назва проекту
Термін 

реалізації 
проекту

Виконавець

Кошторисна 
вартість 
проекту,
тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2022 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
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Примітка


