
 

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 
 

 

 

 

 





пункт  4  “Транспортні  витрати  на  перевезення  міськими  дитячими  та

молодіжними  громадськими  організаціями,  молодіжними  центрами,  скаутськими

клубами,  осередками,  Молодіжною  радою  Лиманської  ОТГ,  учнівської  молоді  та

соціально-активної  молоді  для  участі  в  обласних,  Всеукраїнських,  Міжнародних

конкурсах, фестивалях, змаганнях, республіках, квестах, тренінгах та інших заходах,

які належать до компетенції сектора” виключити з заходів розділу

пункт 6 “Виготовлення та розміщення білбордів, банерів, соціальної реклами та

інше  для  забезпечення  належного  рівня  інформованості  населення  з  питань,  які

належать до компетенції сектора” виключити з заходів розділу

пункт 5 вважати пунктом 3

згідно додатку 1 (додається).

1.2. Розділ 2.13. “Охорона здоров'я”:

доповнити  пунктом  13  такого  змісту:  “Проведення  передпроектних  робіт  з

аналізу  джерел  та  систем  теплопостачання  з  наданням  рекомендацій  щодо

впровадження  заходів  з  енергозбереження  закладів  КНП  “ЦПМСД”  Лиманської

міської ради”

доповнити  пунктом  14  такого  змісту:  “Виготовлення  проектно-кошторисної

документації  по  об’єкту  “Капітальний  ремонт  котельні  амбулаторії  ЗПСМ  смт.

Зарічне КНП “ЦПМСД” Лиманської міської ради”

доповнити  пунктом  15  такого  змісту:  “Виготовлення  проектно-кошторисної

документації  по  об’єкту  “Капітальний ремонт котельні  амбулаторії  ЗПСМ с.  Нове

КНП “ЦПМСД” Лиманської міської ради”

в пункті  1  “Придбання тест/систем,  реактивів  та  систем відбору крові  задля

добровільного консультування і  тестування на ВІЛ-інфекцію населення і  вагітних”

цифри “340,18” змінити на “333,38”;

в  пункті  4  “Забезпечення  молочними  сумішами  дітей,  народжених від  ВІЛ-

інфікованих матерів” цифри “32,8” змінити на “30,8”

в  пункті  4  “Слуховими  апаратами в тому числі:”  цифри “362,6”  змінити  на

“312,5”

“Забезпечення дорослих” цифри “16,0” змінити на “17,2”

“Забезпечення дітей” цифри “346,6” змінити на “295,3”

в  пункті  1  “Продуктами  лікувального  харчування”  цифри  256,0”  змінити

“253,9”

згідно додатку 2 (додається).

1.3. Розділ 2.15. “Культура і туризм”:

в пункті 1 цифри “1000,0” змінити на “884,0”

згідно додатку 3 (додається).

1.4. Розділ 2.18. “Соціальний захист населення:

в  пункті  2  цифру  “600,0”  змінити  на  “932,1”,  доповнити  фінансування  з

обласного бюджету цифрою “332,1”, значення показника “95” змінити на “55”

згідно додатку 4 (додається). 

1.5. Розділ 2.20. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”:

підрозділ 1.2. “Поточний ремонт житлового фонду”

доповнити  пунктом  1.2.4  такого  змісту:  “Експертне  обстеження  (технічне

діагностування) ліфтів пасажирських (до 10 зупинок) м. Лиман Донецької області”

підрозділ  4.  “Забезпечення  реалізації  заходів  з  капітального  ремонту  та

реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства”

в пункті 4.4 цифри “674,204” змінити на “760,114”



підрозділ  5.1.  “Утримання  та  ремонт  дорожньо-мостового  господарства

(комунального значення)”

доповнити пунктом 5.1.11 такого змісту: “Проведення досліджень та розробка

схем організації  дорожнього руху по вул.  Пушкіна (3,0 км)  в  м.  Лиман Донецької

області”

підрозділ  5.2.  “Утримання,  ремонт  та  будівництво  об’єктів  зовнішнього

освітлення”

в пункті 5.2.3 цифри “607,576” змінити на “691,729”

згідно додатку 5 (додається).

1.6. Розділ 2.29. “Інші заходи у сфері автотранспорту”:

в пункті 1 цифри “260,961” змінити на “920,708”

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 (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 1 стовпчики 6,9,13 викласти в новій 

редакції:

1 Організація спільних заходів з  міськими дитячими та 

молодіжними громадськими організаціями, 

молодіжними центрами, скаутськими клубами, 

осередками, Молодіжною радою Лиманської ОТГ 

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

128,0 128,0 Кількість осіб, що буде 

охоплено заходами, осіб

6400

В пункті 2 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції:

2 Організація та участь молоді у заходах щодо реалізації 

молодіжної політики

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

45,0 45,0 Кількість осіб, що буде 

охоплено заходами, осіб

500

В пункті 5 стовпчики 3,6,9,12,13 викласти в новій 

редакції:

5 Закупівля обладнання та інвентарю для молодіжних 

центрів та наметових таборів

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

27,0 27,0 Кількість інвентарю та 

обладнання, одиниць

22

Пункти 3,4,6 виключити з заходів розділу

Інше завдання: сприяти пошуку та 

залученню фінансових та інших ресурсів з 

різних джерел, необхідних для надання 

соціальних послуг на рівні громади

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 2.12 «Підтримка сім'ї, дітей  та молоді» 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.



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

13. Проведення передпроектних робіт 

з аналізу джерел та систем 

теплопостачання з наданням 

рекомендацій щодо впровадження 

заходів з енергозбереження 

закладів КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради

Протягом  

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради

6,8 6,8 Кількість об'єктів 1

14. Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт 

котельні амбулаторії ЗПСМ смт. 

Зарічне КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради

Протягом  

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради

48,4 48,4 Кількість ПКД, од. 1

15. Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт 

котельні амбулаторії ЗПСМ с. 

Нове КНП «ЦПМСД» Лиманської 

міської ради

Протягом  

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради

48,4 48,4 Кількість ПКД, од. 1

Інше завдання: забезпечення хворих 

на ВІЛ-інфекцію і СНІД  та 

профілактика ВІЛ-інфекції

1. Придбання тест/систем, реактивів 

та систем відбору крові задля 

добровільного консультування і 

тестування на ВІЛ-інфекцію 

населення і вагітних

Протягом  

року

КНП "Лиманська 

ЦРЛ".,КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради  

333,38 333,38 Довести скрінінгове 

дослідження на ВІЛ-інфекцію, 

охоплення ДКТ (оплата послуг 

обстеження, придбання 

предметів медичного 

призначення для обстеження), 

кількість осіб

5404

Інше завдання: забезпечення хворих 

на ВІЛ-інфекцію і СНІД  та 

профілактика ВІЛ-інфекції

4. Забезпечення молочними 

сумішами дітей, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів

Протягом  

року

КНП "Лиманська 

ЦРЛ".,КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради  

30,80 30,80 Кількість дітей, що буде 

забезпечено молочними 

сумішами

6

4. Слуховими апаратами в тому 

числі:

Протягом  

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради

312,5 312,5 Кількість осіб, що буде 

забезпечено слуховими 

апаратами

7

забезпечення дорослих Протягом  

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради

17,2 17,2 Кількість осіб, що буде 

забезпечено слуховими 

апаратами

4

забезпечення дітей Протягом  

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради

295,3 295,3 Кількість осіб, що буде 

забезпечено слуховими 

апаратами

3

Інше завдання: забезпечення дітей, 

хворих на фенілкетонурію

1. Продуктами лікувального 

харчування

Протягом  

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської 

ради

253,9 253,9 Кількість дітей, що будуть 

забезпечені харчуванням

1

Секретар міської ради                                                                         Н. В. Ляшко

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 

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

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

Доповнити пунктами 13-15 такого змісту:

2.2.1. Підвищення якості і загальної 

доступності медичних послуг у містах 

та сільській місцевості

Стовпчики 6, 9 пункту заходів 1, 4 викласти в такій редакції:

Стовпчики 6, 9 пункту заходів 4 викласти в такій редакції:

Інше завдання: забезпечення пільгової 

категорії населення

Стовпчики 6, 9 пункту заходів 1 викласти в такій редакції:



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

2.3.1. Підвищення доступності культурних послуг 1.
Організація та проведення культурно-масових заходів (фестивалі, 

концерти, свята, ювілеї, вечори, виставки тощо)

протягом 

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради
884,00 884,00

Кількість культурно-

масових заходів
76

2 528,24 1 939,71 588,53

Секретар міської ради

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

Рядок «Всього» викласти в новій редакції

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 3

до рішення міської ради

______________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.15 «Культура і туризм» 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.



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

В п. 2 заходів стовпчик 6, 8,13 

викласти в новій редакції

2.2.3. Посилення профілактичних 

заходів з упередження 

захворюваності населення  

2
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 932,1 332,1 600,0 Кількість пільговиків, осіб 55

«Всього по розділам» викласти 

в новій редакції 216074,03 208408,83 960,50 6704,70

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 4

до рішення міської ради

____________№_________

Зміни  до заходів розділу 2.18. «Соціальний захист населення»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст,

районів, ОТГ

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

1.

Забезпечення  якісного 

управління житловим фондом та 

поліпшення умов проживання 

мешканців

1.2
Поточний ремонт житлового 

фонду

додати пункт 1.2.4

1.2.4

Експертне обстеження (технічне 

діагностування) ліфтів 

пасажирських  (до 10 зупинок) 

м.Лиман Донецької області

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 24,558 24,558 Кількість обстежень, од. 12

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
378,954 0,000 0,000 228,954 0,000 150,000

4.

Забезпечення  реалізації заходів з 

капітального ремонту та 

реконструкції водопровідно-

каналізаційного господарства

в пункті 4.4 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

4.4
Утримання мереж водопостачання 

та каналізації Лиманської ОТГ

Протягом 

року

Виконавчий комітет 

Лиманської міської 

ради, КП "Лиманська 

СЄЗ", КП "Компанія 

"Вода Донбасу" 

Лиманське ВУВКГ

760,114 760,114  Кількість мереж, км 40,5

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
3990,080 0,000 0,000 3990,080 0,000 0,000

5.
Благоустрій територій населених 

пунктів

5.1.

Утримання та ремонт дорожньо-

мостового господарства 

(комунального значення)

додати пункт 5.1.11

5.1.11

Проведення досліджень та розробка 

схем організації дорожнього руху 

по вул.Пушкіна (3,0 км) в м.Лиман 

Донецької області

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
89,600 89,600 Кількість, схем 1

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
20353,478 0,000 0,000 20353,478 0,000 0,000

5.2.

Утримання, ремонт та 

будівництво об’єктів зовнішнього 

освітлення

в пункті 5.2.3 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

3.2.3 Поліпшення житлових умов 

населення

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 2.20. «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

№ і назва завдання Стратегії розвитку 

Донецької області на період до 2027 

року або стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



5.2.3
Утримання зовнішнього освітлення 

сіл та селищ Лиманської ОТГ 

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 691,729 691,729 Кількість мереж, км 1,586

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
7888,070 0,000 0,000 7888,070 0,000 0,000

Рядок "Всього благоустрій" 

викласти в новій редакції
41671,429 0,000 0,000 41671,429 0,000 0,000

Рядок "Всього за Програмою" 

викласти в новій редакції
56729,942 0,000 0,000 55412,882 577,390 739,670

Секретар міської ради                                                                         Н. В. Ляшко



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

 Задоволення потреб 

громадян у доступних, 

якісних і безпечних 

перевезеннях

1 Оплата компенсації за надання послуг із перевезення 

пасажирів міським пасажирським транспортом 

загального користування у місті Лиман (згідно рішення 

міської ради від 18.03.2021 №8/6-711 "Про затвердження 

Методики розрахунку компенсації за надання послуг, що 

становлять загальний економічний інтерес-перевезення 

пасажирів міським пасажирським транспортом 

загального користування у місті Лиман")

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

920,708 920,708 Оплата компенсації за надання 

послуг із перевезення пасажирів 

міським пасажирським 

транспортом загального 

користування у місті Лиман

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 920,708 920,708

в пункті 1 стовпчик 6,9 викласти у новій редакції

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Н. В. 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 6

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до розділу 2.29. «Інші заходи у сфері автотранспорту» 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


