
 

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 Авдєєнко Н.П. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                  О.В. Журавльов 
 



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 11.12.2020 року №

14.12.2020 року № 01/05

самоврядування в Україні
 

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

03.11.2020 року № 7/87-

1.1. розділ 2.16. “Соціальний

в пункті 4 цифри

змінити на “53”; 
в пункті 11 цифри

в пункті 12 цифри

в пункті 13 цифри

змінити на “127”; 
в пункті 14 цифри

в пункті 15 цифри

змінити на “2614”; 
в пункті 27 цифри

на “10”; 
в пункті 33 цифри

відповідно; 
в пункті 36 цифри

в пункті 45 цифри

  згідно додатку 1 (додається

 

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 № 05/22-896; відділу культури і туризму

року № 01/05-525, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України

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

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 

 18.09.2020 року №7/84-6108; від 09.10.2020 року

-6220; від 19.11.2020 року №7/88-6229)

2.16. “Соціальний захист населення”: 
пункті цифри “322,3” змінити на “211,1”, значення

пункті цифри “23,0” змінити на “16,0”; 
пункті цифри “7,3” та “6,3”; 
пункті цифри “73,98” змінити на “54,2”; значення

пункті цифри “358,0” змінити на “243,9”; 
пункті цифри “1087,1” змінити на “994,1”; значення

пункті цифри “130,0” змінити на “98,6”; значення показника

пункті цифри “1226,7” та “419,1” змінити на

пункті цифри “40” змінити на “34,6”; 
пункті цифри “29,2” змінити на “24,4” 

додатку 1 (додається). 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

______________                                                                              №  ____________ 

захисту населення міської ради 

культури і туризму міської ради від 

Закону України “Про місцеве 

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-

року №7/85-6206; від 

6229): 

значення показника “110” 

значення показника “173” 

значення показника “7600” 

значення показника “9” змінити 

змінити на “1214,9” і “407,3” 



1.2. розділ 2.22 “Культура і туризм”: 
в пункті 1 “Передплата періодичних видань” цифри “90,0” змінити на “44,8”; 
доповнити пунктом 15 такого змісту: “Придбання комп’ютеру в зборі з 

предустановленою операційною системою для апарату управління”; 
доповнити пунктом 16 такого змісту: “Придбання багатофункціонального 

лазерного пристрою для апарату управління”; 
доповнити пунктом 17 такого змісту: “Придбання шафи для збереження 

музейних експонатів Краєзнавчого музею”; 
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 



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

В п. 4 заходів стовпчики  6, 9, 

13 викласти в новій редакції

4

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої 

допомоги

Протягом 

року
УСЗН 211,1 211,1 Кількість 53

В п. 11, 12 заходів стовпчики  

6, 9 викласти в новій редакції

11 Видатки на щомісячну виплату 

грошової компенсації витрат 

на автомобільне паливо з 

розрахунку 50 літрів 

високооктанового бензину на 

місяць, відповідно до діючих 

цін на паливо за наявності 

особистого транспортного 

засобу особам, які мають 

особливі трудові з

Протягом 

року
УСЗН 16,0 16,0

Кількість отримувачів 

грошової компенсації
1 особа

12
Виплата компенсації вартості 

безоплатного або з 50% 

знижкою вартості проїзду один 

раз на рік до будь-якого пункту 

України і назад автомобільним, 

або повітряним, або 

залізничним, або водним 

транспортом особам, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катас

Протягом 

року
УСЗН 6,3 6,3

Кількість отримувачів 

компенсації
12 осіб

В п. 13 заходів стовпчик  6, 9, 

13 викласти в новій редакції

13 Пільги окремим категоріям 

громадян з послуг зв’язку
54,2 54,2 Кількість отримівачів пільг 127 осіб

В п. 14 заходів стовпчик  6, 9 

викласти в новій редакції

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 2.16. «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.



14 Компенсаційні виплати за 

пільгове перевезення окремих 

категорій громадян 

автомобільним транспортом

Протягом 

року
УСЗН 243,9 243,9 Кількість пільговиків 13383 особи

В п. 15, 27 заходів стовпчик  

6, 9, 13 викласти в новій 

редакції

15 Компенсаційні виплати за 

пільгове перевезення окремих 

категорій громадян 

залізничним транспортом

Протягом 

року
УСЗН 994,1 994,1 Кількість пільговиків 2614 особи

27 Видатки на забезпечення дітей 

з інвалідністю і дітям віком  до 

трьох років, які належать до 

групи ризику щодо отримання 

інвалідності, реабілітаційних 

послуг

Протягом 

року
УСЗН 98,6 98,6 Кількість дітей 10 осіб

В п. 33, 36, 45 заходів 

стовпчик  6, 9 викласти в 

новій редакції

33 Впровадження механізму 

часткового відшкодування 

вартості путівки до дитячих 

закладів оздоровлення 

Донецької області для дітей, 

що виховуються в сім“ях з 

дітьми та впровадження 

механізму повного 

відшкодування вартості 

путівки до дитячих закладів 

оздоровлення Донецької 

області для дітей, які 

потребують особливої уваги та 

підтримки

Протягом 

року
УСЗН 1214,9 807,6 407,3 Кількість дітей 89 осіб

36 Підписка міської газети, 

забезпечення публікації 

тематичних матеріалів щодо 

вшанування громадян 

постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

осіб прирівняних до них, 

ветеранів війни та праці, 

ветеранів Афганської війни 

(воїнів-інтернаціоналістів), 

осіб з інвалідністю

Протягом 

року
УСЗН 34,6 34,6 Кількість видань 148 од.

45 Технічне переоснащення 

системи газопостачання не 

житлового приміщення 

управління за адресою: вул. 

Лесі Українки, 20а м. Лиман

Протягом 

року
УСЗН 24,4 24,4

Покращення матеріально- 

технічного стану управління
1 будинок

«Всього по розділам» 

викласти в новій редакції 179771,11 172114,63 2504,00 5152,48

Секретар міської ради                                                                                                                                              Н.В. Ляшко           



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

1. Передплата періодичних видань Протягом  

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

44,8 44,8 Кількість видань 130

Інше завдання: укріплення основних фондів та 

покращення якості надання послуг

15. Придбання комп’ютеру в зборі з предустановленою 

операційною системою для апарату управління

Протягом  

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

20,5 20,5 Кількість придбаної 

техніки, одиниць

1

16. Придбання багатофункціонального лазерного пристрою для 

апарату управління

Протягом  

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

7,2 7,2 Кількість придбаної 

техніки, одиниць

1

17. Придбання шафи для збереження музейних експонатів 

Краєзнавчого  музею

Протягом  

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

17,5 17,5 Кількість придбаної 

меблі, одиниць

1

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 2701,0 2681,0 20,0

Стовпчики 6 та 9 пункту заходів 1 викласти в новій редакції:

Доповнити пунктами 15-17 таким змістом:

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 2

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.


