
 

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

від 25.09.2020 року №

виконавчого комітету міської

02.10.2020 року № 6071

01.10.2020 року № 05/01

первинної медико-санітарної

року № 891, керуючись п

Україні” міська рада 
 

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; від 18.09.2020 року №

1.1. розділ 2.7. “Житлове

підрозділ “Поточний

в пункті 6 зміст заходу

цифри “1591,884” змінити

підрозділ “Утримання

освітлення”: 
в пункті 8 цифри “138,194” 

в пункті 10 зміст заходу

топографо-геодезичного

показника “1/1” змінити на

підрозділ “Утримання

майданчиків”: 
в пункті 2 цифри “1701,293” 

 

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: управління соціального захисту населення

року № 5887-02-06; відділу житлово-комунального

комітету міської ради від 30.09.2020 року №

року № 6071-02-06; управління освіти, молоді та спорту

року № 05/01-12/973, від 01.10.2020 року №6024

санітарної допомоги” Лиманської міської ради

керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве

Внести зміни до Програми економічного і соціального

днаної територіальної громади на 2020 рік (із змінами

міської ради від 20.02.2020 року № 7/75-4852; від

від 27.03.2020 року № 7/77-5369; від 15.04.2020 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 

року №7/84-6108): 
розділ 2.7. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура

підрозділ Поточний ремонт житлового фонду”: 
зміст заходу доповнити словами “пров. Петропавлівський

змінити на “1631,052”, значення показника “11” 

підрозділ Утримання, ремонт та будівництво об єктів

пункті цифри “138,194” змінити на “93,276”; 
пункті зміст заходу доповнити словами “Виготовлення

геодезичного плану”; цифри “2,0” змінити на

змінити на “2/1/1”; 
розділ Утримання, ремонт та будівництво дитячих

пункті цифри “1701,293” змінити на “1698,293”; 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

______________                                                                              №  ____________ 

захисту населення міської ради 

комунального господарства 

року № 5972-02-06 та від 

молоді та спорту міської ради від 

року №6024-02-06; КНП “Центр 

Лиманської міської ради від 01.10.2020 

Про місцеве самоврядування в 

економічного і соціального розвитку 

(із змінами, внесеними 

4852; 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”: 

пров Петропавлівський, 30а”;  

показника “11” змінити на “12”; 
будівництво об'єктів зовнішнього 

Виготовлення викопіювання з 

змінити на “10,75”; значення 

будівництво дитячих і спортивних 



підрозділ “Відшкодування витрат на утримання об’єктів благоустрою” 

цифри “4881,315” змінити на “4809,788” 
згідно додатку 1 (додається). 
1.2. розділ 2.16. “Соціальний захист населення”: 
в пункті 54 цифри “479,2” змінити на “374,8”; 
в пункті 55 цифри “108,0” змінити на “101,1” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 2.19. “Освіта”: 
доповнити пунктом 48 такого змісту: “Придбання пральних машин”; 
доповнити пунктом 49 такого змісту: “Придбання плити електричної для 

закладів освіти”; 
в пункті 26 “Придбання котлів по закладам освіти” цифри “281,3” змінити на 

“296,3”; значення показника “3” змінити на “4”; 
в пункті 44 “Капітальний ремонт теплотраси Ярівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради, яка знаходиться за адресою: 

Донецька область, Лиманський район, смт Ярова, вул. Кооперативна, 2а” цифри 

“294,9” змінити на “2,5” 
згідно додатку 3 (додається). 
1.4. розділ 2.20 “Охорона здоров'я”: 
в пункті 1 “Забезпечення засобами індивідуального захисту, виробами 

медичного призначення, дезінфікуючих засобів” цифри “789,2” змінити на “872,6”; 

значення показника “1100; 252; 99; 3552” змінити на “1100; 252; 99; 3571”; 

згідно додатку 4(додається). 
1.5. розділ 2.30 “Інші заходи у сфері автотранспорту”: 
в пункті 2 цифри “998,719” змінити на “1070,246”, значення показника 

“3/150 діб” змінити на “3/180 діб” 
згідно додатку 5 (додається). 
1.6. в розділі 2. «Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у 

спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна 

програма для відновлення України» (Пул 2а)», додатку 4 «Перелік проектів 

регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2020 році» 
в пункті 2.3. змінити назву проекту  з “Капітальний ремонт з використанням 

заходів термодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 у м. Красний Лиман”. 

Коригування.» на “Капітальний ремонт з використанням заходів термодернізації 

будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 4 у м. Лимані за адресою: 

Донецька область м. Лиман, пров. Привокзальний 7а”. Коригування.», 

цифру «23582,567» змінити на цифру «36595,928», цифру «23897,472» 

змінити на цифру «36813,127», цифру «23582,567» змінити на цифру «36595,928», 

цифру «314,905» змінити на цифру «217,199»; 

пункт 2.2. виключити 
згідно додатку 6 (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

2 Поточний ремонт житлового фонду

в пункті 6 стовпчик 3,6,9,13 викласти в новій 

редакції

6

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; пров.Петропавлівський, 30а)

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 1631,052 1631,052

Кількість, 

будинків
12

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 2514,652 0,000 0,000 2514,652 0,000 0,000

6 Благоустрій територій населених пунктів

6.3
Утримання, ремонт та будівництво  об’єктів 

зовнішнього  освітлення

в пункті 8 стовпчик 6,9 викласти в новій 

редакції

8

Капітальний ремонт ліній зовнішнього 

освітлення с. Соснове, Лиманського району, 

Донецької області, вул.Набережна с.Ставки

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 93,276 93,276 Кількість, м 1370

в пункті 10 стовпчик 3,6,9,13 викласти в 

новій редакції

10

Стандартне приєднання до електричних мереж 

системи розподілу. Позачергова технічна 

перевірка правильності роботи лічильника 

електроенергії. Виготовлення викопіювання з 

топографо-геодезичногоплану.

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 10,750 10,750

Кількість, 

одиниць
2/1/1

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 5351,859 0,000 0,000 5351,859 0,000 0,000

6.6
Утримання, ремонт та будівництво  дитячих і 

спортивних майданчиків

в пункті 2 стовпчик 6,9 викласти в новій 

редакції

2

Придбання, доставка та встановлення елементів 

дитячих майданчиків  та тренажерів для 

встановлення території Лиманської ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
1698,293 1698,293

Кількість, 

елементів
178

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 1868,159 0,000 0,000 1868,159 0,000 0,000

Рядок  "Всього благоустрій" викласти в новій  

редакції
31120,103 0,000 0,000 31120,103 0,000 0,000

2.7. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 

Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

житлово-

комунального 

господарства та 

безперебійного 

енерго-, газо- та 

водопостачання 

об’єктів соціальної 

сфери, освіти, 

охорони здоров“я

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.



7
Відшкодування  витрат на утримання об'єктів 

благоустрою

в пункті 1 стовпчик 6,9 викласти в новій 

редакції

1

Відшкодування витрат на утримання об'єктів 

благоустрою, технічне обслуговування систем 

вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх 

мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення

Протягом 

року

Виконавчий комітет 

Лиманської міської ради
4809,788 4809,788

Кількість, 

м²/одиниць

тротуари - 50858 м², газони - 

148568 м², клумби - 1471 м², 

сміття - 7020 м³, очищення — 

11500 м³, полив -  120 м³, 

протяжність - 6000 км, дерев - 

250 од, ліній освітлення -974км, 

водопостачання – 85,8км, 

світлоточок - 4975 шт. 

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 4809,788 0,000 0,000 4809,788 0,000 0,000

Рядок  "Всього по Програмі" викласти в 

новій  редакції
142078,346 0,000 0,000 44039,756 0,000 98038,590

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                   Т.Ю. Каракуц



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

В п.54,55 заходів стовпчики  6, 

8 викласти в новій редакції

54
Надання натуральної допомоги 

у формі продуктових наборів 

особам, які отримують 

соціальну послугу догляду 

вдома у відділеннях соціальної 

допомоги територіальних 

центрів соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Протягом 

року

Територіальний

центр

соціального

обслуговування 

374,8 374,8
Кількість отримувачів 

допомоги
599

55
Надання натуральної допомоги 

у формі продуктових наборів 

окремим категоріям 

багатодітних сімей

Протягом 

року
УСЗН 101,1 101,1

Кількість продуктових 

наборів
316

«Всього по розділам» 

викласти в новій редакції
180381,51 172114,63 2717,80 5549,08

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 2.16. «Соціальний захист населення»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

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

48. Придбання пральних машин Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

49,0 49,0 Кількість 

пральних 

машин

5

49. Придбання плити електричної для закладів освіти Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

17,3 17,3 Кількість плит 1

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

26. Придбання котлів по закладам освіти Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

296,3 296,3 Кількість 

котлів

4

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

44 Капітальний ремонт теплотраси Ярівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської 

міської ради, яка знаходиться за адресою: Донецька 

область, Лиманський район, смт Ярова, вул. 

Кооперативна, 2а

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

2,5 2,5 Загальна 

довжина 

теплотраси (м); 

загальна 

довжина труби, 

яка підлягає 

заміні (м)

110; 220

Рядок «Ітого» викласти в такій редакції: 72657,196 4768,634 2854,903 63045,959 1987,7

Доповнити пунктами 48-49 такого змісту:

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

Стовпчики 6, 9 та 13 пункту заходів 26 викласти в такій редакції:

Стовпчики 6 та 9 пункту заходів 44 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 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

Інше завдання: забезпечення противоепідемічних 

заходів

1. Забезпечення засобами індивідуального захисту, виробами медичного 

призначення, дезінфікуючих засобів

Протягом 

року

КНП “ЦПМСД” 

Лиманської 

міської ради

872,6 872,6 Кількість костюмів 

біологічного захисту; 

засобів індивідуального 

захисту; дезінфекційних 

засобів; виробів 

медичного призначення

1100; 252; 99; 3571

Стовпчики 6, 9, 13 пункту заходів 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 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.



Додаток 5

обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

житлово-комунального 

господарства та 

безперебійного енерго-, 

газо- та водопостачання 

об’єктів соціальної 

сфери, освіти, охорони 

здоров'я

2. Фінансова підтримка 

«Лиманська СЄЗ» (компенсація 

збитків за міські перевезення за 

період карантину)

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

1070,246 1070,246 кількість 

водіїв, 

робочих 

днів

3/180 діб

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
1126,842 1126,842

В пункті 2 стовпчики 6, 9 та 13 викласти в такій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                   Т.Ю. Каракуц

найменування  

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 розділу 2.30 "Інші заходи у сфері автотранспорту" 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 6

Державний 

фонд 

регіонально

го розвитку

інші кошти 

державного 

бюджету, 

включаючи 

цільові 

субвенції з 

державного 

бюджету на 

розвиток 

територій*

Надзвичайна 

кредитна 

програма для 

відновлення 

України 

Європейськог

о 

інвестиційног

о банку 

обласний 

бюджет

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.3. 

Капітальний ремонт з 

використанням заходів 

термодернізації будівлі 

загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступеня № 4 у м. Лимані 

за адресою: Донецька 

область м. Лиман, пров. 

Привокзальний 7а”. 

Коригування

2020

 Управління 

освіти, молоді 

та спорту 

Лиманської 

міської ради 

36595,928 36813,127 36595,928 217,199

Реалізація зазначених проектів забезпечить доступність освітніх 

якісних послуг для учнів в місті, створення належних умов для 

навчання учнів та роботи працівників, скорочення споживання 

енергоносіїв. Проекти також матимуть позитивний вплив на рівень 

освіти в регіоні, адаптацію дітей внутрішньо переміщених осіб, 

збільшить кількість учнів, які вступлять до ВУЗів країни та 

отримають подальшу освіту та працевлаштування. Проведення 

ремонтних робіт забезпечить економію коштів на проведення 

щорічного ремонту будівель шкіл, навчальних класів, зниження 

експлуатаційних витрат на утримання будівель шкіл, подовження 

терміну експлуатації будівель до 15 років

1.3.2 Проводити 

енергоаудит та заходи 

зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних 

будівлях та об'єктах 

соціальної 

інфраструктури

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

в пункті 2.3 викласти в новій редакції стовпчики 2, 5,6,9, 11

пункт 2.2. виключити

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 

*

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до розділу 2. «Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (Пул 2а)»,  додатку 4. “Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких 

пропонується у 2020 році”

№ з/п Назва проекту

Термін 

реалізації 

проекту

Виконавець

Кошторисна 

вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2020 рік, тис.грн.  

Результативність реалізації проекту

(характеристика,  потужність відповідних об'єктів)


