
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                                  №________ 

 

м. Лиман 

 

   Про схвалення проекту рішення 
міської ради «Про внесення змін 

до « Програми розвитку місцевого 

самоврядування Лиманської 
об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік», затвердженої 
рішенням міської ради від 

19.12.2019 № 7/73-4508» 

 

 

 

  

            

 Розглянувши проект рішення міської ради « Про внесення змін до « Програми 

розвитку місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік», затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4508» , 

керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити та винести на розгляд міської ради проект рішення міської ради   «Про 

внесення змін до «Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», затвердженої рішенням міської 

ради від 19.12.2019 № 7/73-4508 (проект рішення додається) 

 

 

 

Міський голова        О.В. Журавльов 
 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

  



 Проект 
 

 

 

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

 
_________                                                             __________ 

м. Лиман 

 

Про внесення змін до 

« Програми розвитку місцевого 

самоврядування Лиманської 
об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік», затвердженої 
рішенням міської ради від 

19.12.2019 № 7/73-4508 

 

  Відповідно до  рішення Лиманської міської ради від 03.11.2020 № 

7/87-6221 « Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 

7/73-4518 « Про бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 
2020 рік», згідно  листа управління соціального захисту населення 

Лиманської міської ради  від 08.12.2020 № 05/22-881, керуючись п. 21, п. 22 

ч.1, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 

Бюджетного кодексу України міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Додатку «Програми розвитку місцевого самоврядування 
Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», затвердженої рішенням 

міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4508»: 

1.1 викласти п. 3 Додатку  до рішення в новій редакції: 
-  « Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та становить  2 243 999,00 грн. згідно 

додатку до Програми» 

1.2. Захід Програми: « Придбання комп’ютерної техніки» 

- цифри « 200 000» змінити на « 136 361» 

1.3. Захід Програми : « Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі Лиманської 
міської ради за адресою: с. Рубці, вул. Центральна,18» 

- цифри « 1 106 205» змінити на « 1 096 062,70» 

1.3. Виключити заходи Програми: 

-  « Розробка проектно- кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт 
адміністративної будівлі Лиманської міської ради за адресою: с. Терни, вул. 

Центральна,3а» в сумі «159 313»  

 

 



- «  Капітальний ремонт газопроводу високого тиску(заміна анодного заземлення 
КСС-1200 с. Масляківка)» в сумі «145 609» 

та в подальшому пункти 7,8,9,10,11,13,14,15,16 вважати пунктами 

6,7,8,9,10,11,12,13,14 

1.4. Захід Програми : «Виготовлення робочого проекту по об’єкту « Улаштування 
електричних мереж в межах адміністративної будівлі Лиманської міської ради за 
адресою: м. Лиман, вул. Привокзальна,9» 

 - цифри « 25 229» змінити на « 22 507,30» 

2. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування Лиманської  об’єднаної 
територіальної громади в новій редакції(додається) 

       3. Фінансовому управлінню міської ради передбачити фінансування заходів 
Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної 
громади 

       4.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності та регуляторної політики (Вінничук), керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Погорелова О.В. 

 

 

 

 

Міський голова        О.В. Журавльов 
   

                                                                           

                                                                                                

 

                                                                                                 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                  до рішення Лиманської 
                                 міської ради 

                __________№______ 

Програма 

розвитку місцевого самоврядування Лиманської 
об’єднаної територіальної громади 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

На сьогодні в Україні здійснюється низка заходів, спрямованих на здійснення 
комплексного реформування системи організації влади на місцевому рівні, 
включаючи питання регіонального розвитку, адміністративно-територіальної 
реформи, реформи місцевого самоврядування, покращення умов для реалізації прав і 
свобод людини і громадянина на місцевому рівні, створення правових та 
матеріально-фінансових засад трансформаційних процесів. Такі реформи набувають 
пріоритетного значення на шляху євроінтеграції України для зміцнення правових 

засад громадянського суспільства, поглиблення демократизації публічного 

управління. При цьому вони мають забезпечувати поступальний розвиток країни, 

враховувати започатковану у державі конституційну реформу та напрями здійснення 
перетворень, визначені законодавчими актами, актами Президента України та 
Кабінету Міністрів України. 

Проте заходи загальнодержавного масштабу жодним чином не виключають 
необхідності продовження реформ на місцевому рівні, з урахуванням соціально-

економічних, демографічних, суспільно-політичних та інших особливостей. 

Лиманської ОТГ посідає одне з провідних місць серед інших міст області за 
розвитком сільського господарства, рівнем доходів населення та багатьма іншими 

показниками. 

В процесі визначення пріоритетів та механізмів реалізації заходів у сфері місцевого 

самоврядування, розробки відповідних нормативно-правових актів, велике значення 
має забезпечення залучення широкого кола громадськості, представників органів 
місцевого самоврядування до цих процесів з метою налагодження ефективних 

механізмів партнерства та вдосконалення системи взаємодії між депутатами 

місцевих рад, службовцями органів місцевого самоврядування різних рівнів. На 
шляху інформаційного забезпечення реформування організації влади на місцевому 
рівні особливого значення набуває проведення роз’яснювальної та просвітницької 
роботи серед населення, депутатів місцевих рад, працівників органів місцевого 

самоврядування щодо сутності, змісту та основних напрямків започаткованих 

реформ. 

Зазначені фактори свідчать про необхідність розробки та впровадження комплексу 
заходів щодо розвитку місцевого самоврядування в Лиманській ОТГ на сучасному 
етапі розвитку територіальних громад. Реалізацію таких заходів передбачається 
здійснити в межах Програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської ОТГ, 
строк дії якої, з урахуванням динаміки суспільно-політичних та соціально-

економічних процесів, становитиме лише поточний рік. 

Програма розвитку місцевого самоврядування Лиманської ОТГ на 2020 рік 
розроблена відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 



1.2. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою програми розвитку місцевого самоврядування Лиманської ОТГ є 
раціоналізація й підвищення ефективності функціонування системи місцевого 

самоврядування, забезпечення сталого місцевого розвитку, посилення 
скоординованості роботи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад 

щодо вирішення нагальних проблем розвитку Лиманської ОТГ. 

1.3. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ 

- відновлення контролю за станом і динамікою розвитку Лиманської ОТГ; 

- забезпечення доступності управлінських та громадських послуг; 
-  забезпечення керованості системних перетворень на рівні Лиманської ОТГ. 
1. Забезпечення ефективності організації місцевого самоврядування на 
регіональному рівні. 

2. Забезпечення сталого місцевого розвитку, наближення до європейських стандартів 
вимагає комплексного вирішення завдань, серед яких основні: 

- поєднання зусиль органів місцевого самоврядування різного рівня для спільного 

вирішення питань місцевого розвитку; 

- поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної 
виконавчої влади, профспілками, громадськими організаціями при вирішенні питань 
місцевого значення;  

3. Впровадження єдиної системи документообігу органів місцевого самоврядування 
різного рівня, що передбачено практичною реалізацією автоматизованого 

документообігу, можливістю колективної роботи над документами; забезпеченням 

прийому, реєстрації, розгляду, передачі, відправлення,  зберігання, контролю 

виконання, систематизації та класифікації, формування справ, складання описів і 
передачі в архів документів. 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

2.1. Організацію виконання Програми здійснюють відповідно до своїх повноважень: 

2.2.1. Виконавчий комітет Лиманської міської ради: 

- забезпечує виконання Програми з питань, які належать до компетенції міської ради; 

- у разі потреби вносить зміни до Програми; 

- розглядає та приймає нормативно-правові акти, розроблені на виконання Програми; 

- здійснює поточний контроль за виконанням заходів, передбачених Програмою; 

- затверджує в проекті міського бюджету витрати на фінансування заходів Програми. 

3.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та становить  2 243 999,00 грн. згідно 

додатку до Програми 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 



4.1. Контроль за виконанням цієї Програми здійснює комісія з питань планування, 
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 
регуляторної політики, керуючий справами виконавчого комітету міської ради. 

4.2. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 
виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним 

законодавством та рішеннями міської ради. 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Реалізація зазначених в Програмі заходів сприятиме: 
- комплексному розвитку місцевого самоврядування в районі; 
-прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, пріоритетному 
відстоюванні органами місцевого самоврядування інтересів територіальних громад; 

-забезпеченню ефективної взаємодії міської ради з органами місцевого 

самоврядування у вирішенні спільних завдань територіальних громад сіл, селищ 

щодо розвитку Лиманської ОТГ. 
- зниження втрат інформації, пов'язаних з існуючим рівнем обліку, контролю, 

планування та звітності; 
- скорочення часу підготовки документів; 
- удосконалення звітності та документообігу; 
- застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки 

інформації; 
 

 

 

Розроблено 

Начальником відділу обліку та звітності                                              Н.І. Манцева 

 

Секретар міської ради             Н.В. Ляшко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до Програми 

 

Заходи Програми  

розвитку місцевого самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік 

н/п Перелік заходів Програми Термі

н 

вико

нанн

я 

Орієнтовна 

вартість 

заходів 

Виконавці 

1 Членські внески в Асоціацію об'єднаних 

територіальних громад  

 

2020 

 

15000 

виконавчий 

комітет 
міської 
ради 

2 Придбання комп’ютерної техніки  2020 136361 управління 
соціальног
о захисту 
населення 
Лиманської 
міської 
ради 

3 Придбання та встановлення приладу 
обліку теплової енергії в адміністративній 

будівлі Лиманської міської ради  за 
адресою: м. Лиман, вул. Комунальна, 5 

2020 57000 виконавчий 

комітет 
міської 
ради 

4 Оплата членських внесків до Асоціації 
міст України 

2020 21436 виконавчий 

комітет 
міської 
ради 

5  Капітальний ремонт даху 
адміністративної будівлі Лиманської 
міської ради за адресою: с. Рубці, вул. 

Центральна,18 

 

2020 1096062,70 виконавчий 

комітет 
міської 
ради 

6 Розробка проектно- кошторисної 
документації по об'єкту: Капітальний 

ремонт адміністративної будівлі 
Лиманської міської ради за 
адресою:Донецька область, смт. Зарічне, 
площа ім. Гагаріна Ю., 1А 

2020 140081 виконавчий 

комітет 
міської 
ради 

7 Виготовлення робочого проекту по 

об’єкту «Улаштування електричних мереж 

в межах адміністративної будівлі 
Лиманської міської ради за адресою: м. 

Лиман, вул. Привокзальна,9» 

2020 22507,30 виконавчий 

комітет 
міської 
ради 

8 Капітальний ремонт адміністративної 
будівлі за адресою: м. Лиман, вул. 

Привокзальна,25 (заміна вікон) 

 

 

2020 49301 виконавчий 

комітет 
міської 
ради 



9 Улаштування електричних мереж в межах 

адміністративної будівлі Лиманської 
міської ради за адресою: м. Лиман, вул. 

Привокзальна,9 

2020 55843 виконавчий 

комітет 
міської 
ради 

10 Виготовлення проектно- кошторисної 
документації « Капітальний ремонт 
електрообладнання та внутрішніх 

електричних мереж адміністративної 
будівлі по вулиці Привокзальна,25 м. 

Лиман» 

2020 49458 виконавчий 

комітет 
міської 
ради 

11 Виготовлення проектно- кошторисної 
документації по об’єкту: « Капітальний 

ремонт  газопроводу  високого тиску 
(заміна анодного заземлення КСС 1200 с. 
Масляківка)» 

2020 12000 виконавчий 

комітет 
міської 
ради 

12 Улаштування системи водопостачання та 
водовідведення адміністративної будівлі 
за адресою: с. Рідкодуб, вул. 

Центральна,108 

2020 50 000 виконавчий 

комітет 
міської 
ради 

13 Капітальний ремонт внутрішніх 

приміщень адміністративної будівлі за 
адресою:  

с. Рідкодуб, вул. Центральна,108 

2020 249914 виконавчий 

комітет 
міської 
ради 

14 Капітальний ремонт внутрішніх 

приміщень адміністративної будівлі за 
адресою:  

с. Рубці, вул. Центральна,18 

2020 289035 виконавчий 

комітет 
міської 
ради 

 ВСЬОГО на 2020 рік  2243999  

     

 

Розроблено начальником відділу обліку та звітності                          Н.І. Манцева 

Секретар міської ради            Н.В. Ляшко 

 


