
 

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 
 

 

 

 





в  пункті  3  “Розширення  інтерактивного  панорамного  контента  -  колекція

“Лиманщина”” цифри “150,0” змінити на “10,0”

згідно додатку 2 (додається).

1.3. Розділ 2.10. “Транспортний комплекс”

в пункті 1 “Розробка паспортів автобусних маршрутів” цифри “50,0” змінити на

“74,0”, значення показника “10” змінити на “11”

згідно додатку 3 (додається).

1.4. Розділ 2.11. “Освіта”:

доповнити  пунктом  25  такого  змісту:  “Виконання  робіт  по  коригуванню

проекту “Реконструкція/технічне переоснащення системи газопостачання Рубцівської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області, за

адресою: вул. Паркова, 7, с. Рубці, Донецька область””;

доповнити  пунктом  26  такого  змісту:  “Виконання  робіт  по  коригуванню

проекту  “Реконструкція/технічне  переоснащення  системи  газопостачання

Коровоярського навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

-  дошкільний  навчальний  заклад”  Лиманської  міської  ради  Донецької  області,  за

адресою: вул. Спортивна, 22, с. Коровій Яр, Донецька область””;

доповнити  пунктом  27  такого  змісту:  “Виконання  робіт  по  коригуванню

проекту “Реконструкція/технічне переоснащення системи газопостачання Лиманської

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  3  Лиманської  міської  ради  Донецької

області, за адресою: вул. Петропавлівська, 72, м. Лиман, Донецька область””;

доповнити  пунктом  28  такого  змісту:  “Виконання  робіт  по  коригуванню

проекту  “Реконструкція/технічне  переоснащення  системи  газопостачання

Дробишевської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Лиманської  міської  ради

Донецької  області,  за  адресою:  вул.  Пушкіна,  28-А,  смт.  Дробишеве,  Донецька

область””;

доповнити  пунктом  29  такого  змісту:  “  Виконання  робіт  по  коригуванню

проекту  “Реконструкція/технічне  переоснащення  системи  газопостачання

Зарічненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Лиманської  міської  ради

Донецької області, за адресою: плщ. Ю.Гагаріна, 3, смт. Зарічне, Донецька область””;

доповнити  пунктом  30  такого  змісту:  “Виконання  робіт  по  коригуванню

проекту  “Реконструкція/технічне  переоснащення  системи  газопостачання

Дошкільного навчального закладу № 6 Лиманської міської ради Донецької області, за

адресою: вул. Слобожанська, 85, м. Лиман””;

доповнити  пунктом  31  такого  змісту:  “Виконання  робіт  по  коригуванню

проекту  “Реконструкція/технічне  переоснащення  системи  газопостачання

Дошкільного навчального закладу № 8 Лиманської міської ради Донецької області, за

адресою: вул. Петропавлівська, 80, Донецька область, м. Лиман””;

доповнити  пунктом  32  такого  змісту:  “Виконання  робіт  по  коригуванню

проекту  “Реконструкція/технічне  переоснащення  системи  газопостачання

Дошкільного  навчального  закладу  с.  Рубці  Лиманської  міської  ради  Донецької

області, за адресою: вул. Центральна, 12а, с. Рубці, Донецька область””;

доповнити  пунктом  33  такого  змісту:  “Виконання  робіт  по  коригуванню

проекту  “Реконструкція/технічне  переоснащення  системи  газопостачання

Лиманського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –

дошкільний  навчальний  заклад”  №  1  Лиманської  міської  ради,  за  адресою:  вул.

Шевченка, 12-А, с. Ставки, Донецька область””;

доповнити пунктом 34 такого змісту: “Придбання електричної плити”;

доповнити  пунктом  35  такого  змісту:  “Реалізація  проекту,  пов'язаного  із



формуванням нового освітнього простору, в рамках програми “Спроможна школа для

кращих результатів”

згідно додатку 4 (додається).

1.5. Розділ 2.13. “Охорона здоров'я”:

доповнити  пунктом  16  такого  змісту:  “Розробка  проектної  документації  із

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  постійне  користування  під

будівництво  та  обслуговування  модульної  котельні,  площею  0,0300  га,  яка

знаходиться в м. Лиман, Донецької області”;

в  пункті  5  “Технічне  обстеження  частини  будівлі  Лиманської  центральної

районної  лікарні  по  вул.  Незалежності,  64,  у  м.  Лиман  Донецької  області”  цифри

“110,9” змінити на “97,5”;

в  пункті  3  “Забезпечення  препаратами  інсуліну”  цифри “1276,6”  змінити  на

“1923,12”

згідно додатку 5 (додається).

1.6. Розділ 2.15. “Культура і туризм”:

в  пункті  12  зміст  заходу  “Розробка  проектно-кошторисної  документації  та

проходження  експертизи  по  об’єкту  “Капітальний  ремонт  ганків,  вимощення  та

цокольної  частини  будівлі  “Центру культури  і  дозвілля  ім.  Горького”  за  адресою:

Донецька  область,  місто  Лиман,  вул.  Незалежності,  17.  Коригування””  змінити  на

“Капітальний  ремонт  ганків,  вимощення  та  цокольної  частини  будівлі  “Центру

культури і дозвілля ім. Горького” за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул.

Незалежності, 17. Коригування”; цифри “16,2” змінити на “1432,093”

згідно додатку 6 (додається).

1.7. Розділ 2.17. “Захист прав і свобод громадян”:

в пункті 1 “Проведення поточного ремонту будівлі Слов'янського РВ” цифри

“150,0” змінити на “300,0”;

доповнити пунктом 3 такого змісту: “Придбання ноутбуку”

згідно додатку 7 (додається).

1.8. Розділ 2.18. “Соціальний захист населення”:

в пункті 6 цифри “542,4” змінити на “842,4”; значення показника “32” змінити

на “40”;

в  пункті  18 цифри “1000,0” змінити на “700,0”;  значення показника  “11764”

змінити на “11666”;

в  пункті  37  цифри  “1455,0”  змінити  на  “1376,0”;  значення  показника  “673”

змінити на “656”;

в пункті 38 цифри “145,0” змінити на “224,0”; значення показника “47” змінити

на “56”;

доповнити  пунктом  55  такого  змісту:  “Виготовлення  посвідчень  дітей  з

багатодітної сім'ї”

згідно додатку 8 (додається).

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

підрозділ  5.1  “Утримання  та  ремонт  дорожньо  -  мостового  господарства

(комунального значення)”

в  пункті  5.1.4  “Придбання  дорожніх  знаків”  цифру  “217,687”  змінити  на

“218,640”

підрозділ 5.3 “Утримання зелених насаджень загального користування”

в пункті 5.3.2 “Придбання бензопил, комплектуючого та видатного матеріалу

та газонокосарок, гілкорізу, мотокос” цифру “297,351” змінити на “313,551”, значення

показника “12 бензопил, 22 комплекти” змінити на “12 бензопил,  22 комплекти,  4



мотокоси”

підрозділ 5.4 “Утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних

та фінансування робіт з інвентаризації земельних ділянок під кладовища”

в  пункті  5.4.2  “Придбання  матеріалів  для  поточного  ремонту  пам'ятників”

цифру “83,520” змінити на “63,377” 

підрозділ  5.5  “Санітарне  очищення,  придбання  обладнання  та  ліквідація

стихійних звалищ”

в пункті 5.5.1 “Проведення обстеження та проведення бактеріологічних аналізів

дна озер та міських пляжів” цифру “5,008” змінити на “3,819”

в пункті 5.5.6 “Витрати на оплату запчастин транспорту, який виконує роботи

пов'язані  з  санітарним  очищенням  об'єктів  та  елементів  благоустрою”  цифру

“283,008” змінити на “272,541” 

підрозділ  5.7  “Інші  заходи  з  благоустрою,  які  не  підпадають  під  пункти

наведені вище”

доповнити  пунктом  5.7.18  такого  змісту:  “Придбання  мініелектростанції  FG

6500E 5 кВт, бак 25 літрів, расх.550 гр/кВтч, вага 86 кг, ел./старт FORTE в комплекті з

кр-т ел. Sturm SG 9670 P”

згідно додатку 9 (додається).

1.10. Розділ 2.25. “Розвиток громадянського суспільства”:

в  пункті  6  “Реалізація  місцевої  цільової  програми  “Громадський  бюджет

Лиманської об’єднаної територіальної громади на  2021 рік”” цифри “1000,0” змінити

на “960,501”; значення показника “Відповідно до результатів конкурсу” змінити на

“4”;

доповнити підпунктом 6.1 такого змісту: “Реалізація проекту “Європаркан - для

краси і безпеки”, який буде реалізовуватися на території ЗОШ № 2, в межах цільової

програми  “Громадський  бюджет Лиманської  територіальної  об'єднаної  громади  на

2021 рік””;

доповнити  підпунктом 6.2  такого  змісту:  “Реалізація  проекту  Громадського

бюджету  “Щаслива  стежина”  (придбання  матеріалу  та  улаштування  тротуару  по

вулиці Ветеранів с. Коровій Яр)”;

доповнити  підпунктом 6.3  такого  змісту:  “Реалізація  проекту  Громадського

бюджету “Ряди переваг” (придбання матеріалу та улаштування торгівельних рядів по

с. Рубці, вул. Паркова (площа) та с. Лозове, вул. Шкільна (площа))”;

доповнити  підпунктом 6.4  такого  змісту:  “Реалізація  проекту  Громадського

бюджету  “Ярівський  Марадонна”  (придбання  елементів  для  улаштування

спортивного майданчику);

згідно додатку 10 (додається).

1.11. Розділ 6. “Перелік інвестиційних проектів реалізація яких пропонується за

рахунок коштів бюджету Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади” додатку 3

“Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2021 році”:

в  пункті  9  змінити  потребу  у  фінансуванні  з “1464,296”  тис.  грн.

на “48,155” тис. грн.

згідно додатку 11 (додається).

2.  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

4.1.5 Збереження 

біологічного та 

ландшафтного 

різноманіття, родючості 

земель

2 Послуги з розроблення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населених  пунктів

Протягом 

року

Розробники 

документації із 

землеустрою

221,0 171,0 10,0 40,0 Визначення якісних характеристик, економічної 

цінності та вартості земель, збільшення 

надходжень коштів до бюджету від плати за 

землю м. Лиман, с.Старий Караван, с. Брусівка, 

с.Ставки, с.Щурове

2879 га

В пункті 2 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

            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 2.2 «Розвиток земельних відносин» 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.



обласног

о

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.3.2. Стимулювання ефективного та 

комплексного  використання  туристичного  та 

курортно-рекреаційного  потенціалу

3 Розширення інтерактивного  панорамного контента  – 

колекція “Лиманщина”

Протягом 

року

Відділ інвестиційної 

діяльності та 

структурні підрозділи 

виконавчого комітету 

міської ради

10,0 10,0 Кількість локацій 5

Всього 59,0 59,0

В пункті 3 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції

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 2.5 «Маркетинг і інновації» 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.



обласног

о

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.3.1. Підвищення якості та доступності 

транспортно-логістичних послуг з 

урахуванням внутрішніх та міжрегіональних 

зв’язків 

1. Розробка паспортів автобусних маршрутів Протягом 

року

Виконавчий комітет 

Лиманської міської 

ради

74,0 74,0 Кількість паспортів 11

Всього 74,0 74,0

В пункті 1 стовпчики 6, 9 та 13  викласти в новій редакції:

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 3

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.10 «Транспортний комплекс» 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.



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

25 Виконання робіт по коригуванню  проекту 

“Реконструкція/технічне переоснащення системи 

газопостачання Рубцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Лиманської міської ради Донецької області, за 

адресою: вул. Паркова, 7, с. Рубці, Донецька область”

Протягом  

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

28,2 28,2 Кількість  обладнання газових 

котелень засобами 

дистанційної передачі даних

1

26
Виконання робіт по коригуванню  проекту 

“Реконструкція/технічне переоснащення системи 

газопостачання Коровоярського  навчально-виховного 

комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” Лиманської міської ради 

Донецької області, за адресою: вул. Спортивна, 22, с. 

Коровій Яр, Донецька область”

Протягом  

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

25,2 25,2 Кількість  обладнання газових 

котелень засобами 

дистанційної передачі даних

1

27 Виконання робіт по коригуванню проекту 

“Реконструкція/технічне переоснащення системи 

газопостачання Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 Лиманської міської ради Донецької області, за 

адресою: вул. Петропавлівська, 72, м. Лиман, Донецька 

область” 

Протягом  

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

25,2 25,2 Кількість  обладнання газових 

котелень засобами 

дистанційної передачі даних

1

28 Виконання робіт по коригуванню  проекту 

“Реконструкція/технічне переоснащення системи 

газопостачання Дробишевської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області, за 

адресою: вул. Пушкіна, 28-А, смт. Дробишеве, Донецька 

область” 

Протягом  

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

25,2 25,2 Кількість  обладнання газових 

котелень засобами 

дистанційної передачі даних

1

29  Виконання робіт по коригуванню  проекту 

“Реконструкція/технічне переоснащення системи 

газопостачання Зарічненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Лиманської міської ради Донецької області, за 

адресою: плщ. Ю.Гагаріна, 3, смт. Зарічне, Донецька 

область”

Протягом  

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

28,2 28,2 Кількість  обладнання газових 

котелень засобами 

дистанційної передачі даних

1

30 Виконання робіт по коригуванню  проекту 

“Реконструкція/технічне переоснащення системи 

газопостачання Дошкільного навчального закладу № 6 

Лиманської міської ради Донецької області, за адресою: 

вул. Слобожанська, 85, м. Лиман” 

Протягом  

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

28,2 28,2 Кількість  обладнання газових 

котелень засобами 

дистанційної передачі даних

1

31 Виконання робіт по коригуванню  проекту 

“Реконструкція/технічне переоснащення системи 

газопостачання Дошкільного навчального закладу № 8 

Лиманської міської ради Донецької області, за адресою: 

вул. Петропавлівська, 80, Донецька область, м. Лиман”

Протягом  

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

30,0 30,0 Кількість  обладнання газових 

котелень засобами 

дистанційної передачі даних

1

Доповнити пунктами 25-35 такого змісту:

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 2.11 «Освіта» 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.



32
Виконання робіт по коригуванню  проекту 

“Реконструкція/технічне переоснащення системи 

газопостачання Дошкільного навчального закладу с. Рубці 

Лиманської міської ради Донецької області, за адресою: 

вул. Центральна, 12а, с. Рубці, Донецька область” 

Протягом  

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

30,0 30,0 Кількість  обладнання газових 

котелень засобами 

дистанційної передачі даних

1

33 Виконання робіт по коригуванню  проекту 

“Реконструкція/технічне переоснащення системи 

газопостачання Лиманського навчально-виховного 

комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 1 Лиманської міської 

ради, за адресою: вул. Шевченка, 12-А, с. Ставки, Донецька 

область”

Протягом  

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

28,2 28,2 Кількість  обладнання газових 

котелень засобами 

дистанційної передачі даних

1

34 Придбання електричної плити Протягом  

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

32,536 32,536 Кількість обладнання 1

Кількість придбаних кабінетів 3

Кількість мультимедійних 

комплексів

10

Кількість закладів, які 

приймають участь

1

Рядок «ВСЬОГО» викласти в новій редакції 41554,069 5130,274 2140,5 32430,095 1853,2

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Н. В. Ляшко

35 Реалізація проекту, пов'язаного із формуванням нового 

освітнього простору , в рамках програми “Спроможна 

школа для кращих результатів

Протягом  

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

846,915 592,840 254,075



обласног

о

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

16. Розробка проектної документації із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування під 

будівництво та обслуговування модульної котельні, площею 

0,0300 га, яка знаходиться в м. Лиман, Донецької області

Протягом 

року

КНП “Лиманська  

ЦРЛ”

13,4 13,4 Здійснення розробки 

проектної документації із 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки в постійне 

користування під 

будівництво та 

обслуговування модульної 

котельні, площею 0,0300 га

1

2.2.1. Підвищення якості і загальної 

доступності медичних послуг у містах та 

сільській місцевості

5. Технічне обстеження частини будівлі Лиманської центральної 

районної лікарні по вул. Незалежності, 64, у м. Лиман 

Донецької області

Протягом 

року

КНП “Лиманська  

ЦРЛ”

97,5 97,5 Здійснення технічного 

обстеження частини 

будівлі Лиманської 

центральної районної 

лікарні

1

Інше завдання: забезпечення  хворих на 

цукровий та нецукровий діабет

3. Забезпечення препаратами  інсуліну Протягом 

року

Виконавчий комітет 

міської ради

1 923,12 1 923,12 Кількість хворих, що буде 

забезпечено  інсуліном, осіб

330

Доповнити пунктом 16 такого змісту:

В пункті 5 стовпчики 6 та 9 викласти в такій редакції:

В пункті 3 стовпчики 6 та 8 викласти в такій редакції:

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 5

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

№ 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.



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 12. Капітальний ремонт ганків, вимощення та цокольної частини будівлі 

“Центру культури і дозвілля ім. Горького” за адресою: Донецька 

область, місто Лиман, вул. Незалежності, 17. Коригування

Протягом  

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

1432,093 1432,093 Кількість проектно-

кошторисної 

документації 

1

3860,003 3271,473 588,53

Секретар міської ради Н. В. Ляшко

В пункті 12 стовпчики 3, 6 та 9 викласти в новій редакції:

Рядок «Всього» 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 6

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.























обласног

о

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сприяти роботі правоохоронних органів 

та органів правосуддя для формування 

безпечного суспільства шляхом 

роз'яснення прав та обов'язків громадян

1. Проведення поточного ремонту будівлі 

Слов'янського РВ

Протягом 

року

Слов'янський РВ 

2 управління) з 

дислокацією у м. 

Маріуполь 

Донецької 

області) ГУ СБ 

України в 

Донецькій та 

300,0 300,0 Проведення поточного

ремонту будівлі

1

Сприяти роботі правоохоронних органів 

та органів правосуддя для формування 

безпечного суспільства шляхом 

роз'яснення прав та обов'язків громадян

3. Придбання ноутбуку Протягом 

року

Державна 

установа “Центр 

пробації” 

Міністерства 

юстиції України, 

Лиманський  

міський відділ 

філії Державної 

установи “Центр 

пробації” в 

Донецькій області

10,0 10,0 Придбання ноутбуку,

одиниць

1

Всього 410,0 410,0

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

Доповнити пунктом 3 такого змісту:

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 7

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.17 «Захист прав і свобод громадян» 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.



обласног

о

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.2.4. Поліпшення якості життя людей, що 

потребують особливої соціальної, медичної, 

психологічної та реабілітаційної допомоги

6. 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 842,4 842,4

Кількість отримувачів 

послуг, осіб
40

18. Компенсаційні  виплати за пільгове перевезення 

окремих категорій громадян автомобільним 

транспортом

Протягом 

року

УСЗН 700,00 700,00 Кількість пільговиків, осіб 11666

37. Надання матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю, ветеранам війни і праці, 

непрацездатним , малозабезпеченим  громадянам, на 

підставі обстеження їх соціально-побутових умов 

проживання (в т.ч. надання матеріальної допомоги 

на поховання виконавцям волевиявлення померлих 

малозабезпечених осіб)

Протягом 

року
УСЗН, Терцентр 1376,0 1376,0

Кількість отримувачів 

допомоги, осіб
656

38. Надання матеріальної допомоги на поховання 

виконавцям волевиявлення померлих 

малозабезпечених осіб

Протягом 

року
УСЗН, Терцентр 224,0 224,0

Кількість отримувачів 

допомоги, осіб
56

55.
Виготовлення посвідчень дітей з багатодітної сім’ї 

Протягом 

року
УСЗН 6,0 6,0 Кількість посвідчень 150

Всього 216080,03 208408,83 960,50 6710,70

В пунктах 6, 18, 37, 38 стовпчики 6 ,9 та 13 викласти в новій редакції:

Доповнити пунктом 55 такого змісту:

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 8

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

№ 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,

районів, ОТГ

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

5.
Благоустрій територій 

населених пунктів

5.1.

Утримання та ремонт 

дорожньо-мостового 

господарства 

(комунального значення)

в пункті 5.1.4 стовпчики 

6,9 викласти в новій 

редакції

5.1.4
Придбання дорожніх 

знаків

Протяг

ом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

218,640 218,640

Кількість 

дорожніх 

знаків,  

одиниць

195

Рядок "Всього" 

викласти в новій 
20354,431 20354,431

5.3.

Утримання зелених 

насаджень загального 

користування

в пункті 5.3.2 стовпчики 

6,9,13 викласти в новій 

редакції

5.3.2

Придбання бензопил, 

комплектуючого та 

видатного матеріалу до 

газонокосарок, гілкорізу, 

мотокос

Протяг

ом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

313,551 313,551

Кількість 

обладнання, 

комплектів

12 бензопил, 

22 

комплекти, 

4 мотокоси

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 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.



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

Рядок "Всього" 

викласти в новій 
2187,321 2187,321

5.4.

Утримання та 

благоустрій місць 

поховань, поховання 

безрідних та 

фінансування робіт з 

інвентаризації земельних 

ділянок під кладовища

в пункті 5.4.2 стовпчики 

6,9 викласти в новій 

редакції

5.4.2

Придбання матеріалів для 

поточного ремонту 

пам'ятників

Протяг

ом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

63,377 63,377

Кількість 

пам'ятників,  

одиниць

69

Рядок "Всього" 

викласти в новій 
554,501 554,501

5.5.

Санітарне очищення, 

придбання обладнання 

та ліквідація стихійних 

звалищ

в пунктах 5.5.1, 5.5.6 

стовпчики 6,9 викласти 

в новій редакції

5.5.1

Проведення обстеження та 

проведення 

бактеріологічних аналізів 

дна озер та міських пляжів

Протяг

ом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

3,819 3,819 Кількість, м² 2483

5.5.6

Витрати на оплату 

запчастин транспорту, 

який виконує роботи 

пов'язані з санітарним 

очищенням об'єктів та 

елементів благоустрою

Протяг

ом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

272,541 272,541
Кількість, 

одиниць
53

3.2.3 

Поліпшення 

житлових 

умов 

населення



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

Рядок "Всього" 

викласти в новій 
4673,182 0,000 0,000 4673,182 0,000 0,000

5.7.

Інші заходи з 

благоустрою, які не 

підпадають під пункти 

наведені вище

додати пункт 5.7.18

5.7.18

Придбання 

мініелектростанції FG 

6500E 5 кВт, бак 25 літрів, 

расх.550 гр/кВтч, вага 86 

кг, ел./старт FORTE в 

комплекті з кр-т ел.Sturm 

SG 9670 Р

Протяг

ом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

27,386 27,386
Кількість,  

одиниць
1

Рядок "Всього" 

викласти в новій 
5472,323 5472,323

Рядок "Всього 

благоустрій" викласти в 

новій редакції

41666,169 41666,169

Рядок "Всього за 

Програмою" викласти в 

новій редакції

56724,682 55407,622 577,390 739,670

Секретар міської ради                                                                                                         Н. В. Ляшко



обласног

о

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. Реалізація місцевої цільової програми "Громадський 

бюджет Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на  2021 рік" 

Протягом 

року

Відділ інвестиційної 

діяльності 

виконавчого комітету 

міської ради

960,501 960,501 Кількість проєктів 4

6.1. Реалізація проекту “Європаркан – для краси і 

безпеки”, який буде реалізовуватися на території 

ЗОШ № 2, в межах цільової програми “Громадський 

бюджет Лиманської територіальної обьєднаної 

громади на 2021 рік”

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту 

Лиманської міської 

ради

223,895 223,895 Кількість секцій 126

6.2. Реалізація проекту Громадського бюджету “Щаслива 

стежина” (придбання матеріалу та улаштування 

тротуару по вулиці Ветеранів с. Коровій Яр)

Протягом 

року

КП “Лиманський  

Зеленбуд”

250,0 250,0 Кількість одиниць плитка – 400м2, 

бордюр – 800 м/п, 

пісок – 80 тон 

6.3. Реалізація проекту Громадського бюджету “Ряди 

переваг” (придбання матеріалу та улаштування 

торгівельних рядів по с. Рубці, вул. Паркова (площа) 

та с. Лозове, вул. Шкільна (площа))

Протягом 

року

КП “Лиманський  

Зеленбуд”

247,626 247,626 Кількість одиниць щебінь – 17,02 м3, 

плити – 90,2 м2, 

труба – 1,15 т, 

профіль – 178,5 
6.4. Реалізація проекту Громадського бюджету 

“Ярівський Марадонна” (придбання елементів для 

улаштування спортивного майданчику

Протягом 

року

КП “Лиманський  

Зеленбуд”

238,98 238,98 Кількість одиниць огорожа 104 

секції, стовпи -59 

шт, ворота – 2 шт, 

хвіртка – 1 од.

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

Доповнити підпунктами 6.1-6.4 такого змісту:

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 10

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.25 «Розвиток громадянського суспільства» 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.



Додаток 11

до рішення міської ради

Державний 

фонд 

регіональног

о 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

9 Капітальний ремонт ганків, вимощення та цокольної 

частини будівлі «Центру культури і дозвілля ім. 

Горького» за адресою: Донецька область, місто 

Лиман, вул. Незалежності, 17

Протягом  

року

Відділ 

культури і 

туризму 

Лиманської 

міської ради 

Донецької 

області

1480,496 48,155 48,155 Капітально 

відремантовано 1 

будівлю

2.1.1. Підвищення 

якості та доступності 

дошкільної та базової 

середньої освіти

Всього
21949,641 20517,300 19217,300 1300,0

6. Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується за рахунок коштів бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади

Стовпчики 6 та 11 пункту заходів 9 викласти в новій редакції: 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                         Н. В. Ляшко

Примітка

Всього у тому числі:
кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші джерела 

фінансування 

*

__________ № ________

 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2021 році  

№ 

з/п

Назва проекту Термін 

реалізації 

проекту

Виконавець Кошторисна 

вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2021 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


