
 

 

 

 

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 

20.12.2018 року № 7/58-2737 

“Про затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 

рік та основні напрями розвитку 

на 2020 і 2021 роки” 

 

  
 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про внесення змін  до рішення 

міської ради від 20.12.2018 року № 7/58-2737 “Про затвердження Програми економічного 

і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та 

основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки””, 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 20.12.2018 року № 7/58-2737 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки”. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 
 

 

 

 

Міський голова                                            П.Ф. Цимідан 

 

 



 

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

 
____________                                                                             №  _____________ 
                                                                   м. Лиман 
 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 20.12.2018 

року № 7/58-2737 “Про 

затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 

2021 роки” 

 

Розглянувши листи: відділу обліку та звітності виконавчого комітету міської ради 

від 24.06.2019 року № 3819-02-06; відділу житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради від 25.06.2019 року № 3878-02-06; КНП “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської ради від 25.06.2019 року                  

№ 511; управління освіти, молоді та спорту міської ради від 25.06.2019 року                    

№ 05/01-12/746; Лиманського ВП Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області від 

25.06.2019 року № 10057/302/01-2019, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 

2021 роки (із змінами, внесеними рішеннями міської ради: від 29.12.2018 року                          

№ 7/59-2806, від 21.02.2019 року № 7/61-2850, від 21.03.2019 року № 7/62-3013,                     

від 18.04.2019 року № 7/63-3225, від 16.05.2019 року № 7/64-3397, від 21.06.2019 року          

№ 7/65-3532): 
1.1. розділ 3.3. “Дорожньо-транспортний комплекс”: 
в пункті 1 цифри “479,063” замінити на “798,439” 
згідно додатку 1 (додається). 
1.2. розділ 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
в підрозділі “Благоустрій” “Зовнішнє освітлення: 
в пункті 1 цифри “1671,709” замінити на “1971,617” 
в пункті 1 цифри “1558,000” замінити на “1758,092” 
в підрозділі “Водопровідно-каналізаційне господарство”: 
додати пункт 8 такого змісту: “Здійснення відшкодування різниці між 

встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на утримання мереж 



водопостачання та каналізації сіл та селищ Лиманського району” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 3.13. “Освіта”: 
доповнити пунктом 42 такого змісту: “Благоустрій території Дошкільного 

навчального закладу № 6 Лиманської міської ради декоративною огорожею (євро 

забором)”; 
доповнити пунктом 43 такого змісту: “Благоустрій основ та грунту декоративним 

покриттям (ФЕМ) на території Дошкільного навчального закладу № 6 Лиманської 

міської ради за адресою: Донецька обл., м. Лиман, вул. Слобожанська, 85”; 
доповнити пунктом 44 такого змісту: “Капітальний ремонт покрівлі котельні з 

улаштуванням навісу на території Дошкільного навчального закладу № 6 Лиманської 

міської ради”; 
доповнити пунктом 45 такого змісту: “Придбання меблів для загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5” 
згідно додатку 3 (додається). 
1.4. розділ 3.16. “Охорона здоров'я”: 
доповнити пунктом 1 такого змісту: “Обстеження технічного стану будівель 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини смт. Зарічне КНП “ЦПМСД” 

Лиманської міської ради” 
згідно додатку 4 (додається). 
1.5. розділ 3.25. “Захист прав і свобод громадян”: 
доповнити пунктом 4 такого змісту: “Поточний ремонт службових автомобілів”; 
доповнити пунктом 5 такого змісту: “Придбання комп'ютерної та оргтехніки”; 
доповнити пунктом 6 такого змісту: “Поточний ремонт приміщення актової зали” 
згідно додатку 5 (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

Задоволення потреб 

громадян у доступних, 

якісних і безпечних 

перевезеннях

1. Відшкодування різниці між встановленими та 

економічно обгрунтованими тарифами на послуги з 

перевезення пасажирів і багажу автомобільним 

транспортом на міському маршруті КП "Лиманська 

СЕЗ"

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет міської 

ради

798,439 798,439 Відшкодування різниці між 

встановленими та економічно 

обгрунтованими тарифами на 

послуги з перевезення пасажирів 

і багажу автомобільним 

транспортом на міському 

маршруті КП "Лиманська СЕЗ"

Всього 818,439 818,439

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

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                            Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджет

у

місцевих 

під

при-

ємс

тв

інших 

джерел
найменування показника

значенн

я 

показни

ка

Додаток 1

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.3. «Дорожньо-транспортний комплекс» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями 

розвитку на 2020 і 2021 роки

№ 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

Благоустрій

Зовнішнє освітлення

В пункті 1 стовпчики 6,9 викласти в новій  

1

Зовнішнє освітлення в т.ч.: Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ" 3729,709 3729,709

Кількість, кВт 1172514

Освітлення вулиць м. Лиман Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ" 1971,617 1971,617

Кількість, кВт 621262

Зовнішнє освітлення сіл та селищ Лиманської 

ОТГ

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ" 1758,092 1758,092

Кількість, кВт 551252

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 4886,881 4886,881

Водопровідно -каналізаційне  господарство

Додати пункт 8

8

Здійснення відшкодування різниці між 

встановленими та економічно обґрунтованими 

тарифами на утримання мереж водопостачання 

та каналізації сіл та селищ Лиманського 

району

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
188,625 188,625

Кількість, 

населених пунктів

4

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції 1147,570 1147,570

Рядок  "Всього по програмі" викласти в 

новій  редакції
214779,621 34 989,572 179 790,049

Забезпечення ефективного 

функціонування житлово-

комунального господарства 

та безперебійного енерго-, 

газо- та водопостачання 

об’єктів соціальної сфери, 

освіти, охорони здоров“я

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 3.4. «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» Програми економічного  і соціального  розвитку Лиманської  об'єднаної  територіальної громади на 2019 рік та основні  

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ 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

42 Благоустрій території Дошкільного навчального закладу № 6 

Лиманської міської ради декоративною огорожею  (євро забором)

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

298,3 298,3 Довжина забору 274 м

Площа основи 300 кв.м

Площа клумб 14 кв.м

44 Капітальний ремонт покрівлі котельні з улаштуванням навісу на 

території Дошкільного навчального закладу № 6 Лиманської міської 

ради

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

271,0 271,0 Площа покрівлі 122 кв.м

45 Придбання меблів для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

179,4 179,4 Кількість меблів 20

Всього 26422,774 2589,022 23833,752

Ітого 41452,474 2589,022 37047,052 1816,4

Рядок  "Всього" викласти в новій  редакції :

Рядок  "Ітого" по розділу 3.13 викласти в новій  редакції :

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Доповнити  пунктами 42-45 наступного змісту:

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

43 Благоустрій основ та грунту декоративним покриттям (ФЕМ) на 

території Дошкільного навчального закладу № 6 Лиманської міської 

ради за адресою: Донецька обл., м. Лиман, вул. Слобожанська, 85

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

297,8 297,8

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 3.13 «Освіта» Програми економічного  і соціального  розвитку Лиманської  об'єднаної  територіальної громади на 2019 рік та основні  напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ 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

Обстеження 

технічного стану 

будівель

1. Обстеження технічного стану будівель 

амбулаторії загальної практики-

сімейної медицини смт. Зарічне КНП 

“ЦПМСД” Лиманської міської ради

Протяго

м року

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

33,1 33,1 Обстеження технічного стану 

будівель, кількість об’єктів

1

Всього 12826,4 297,0 12529,4

Доповнити пунктом 1 такого змісту:

Рядок «Всього» викласти в новій 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 3.16. «Охорона здоров'я» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку 

на 2020 і 2021 роки

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконанн

я 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



обласног

о

бюджету

районни

й 

(міськи

й, 

селищн

ий, 

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

4. Поточний ремонт 

службових автомобілів

Протягом 

року

Лиманське ВП 

Слов'янського ВП ГУНП в 
100,0 100,0

Поточний ремонт службових 

автомобілів

8 автомобілів

5. Придбання комп'ютерної 

та оргтехніки

Протягом 

року

Лиманське ВП 

Слов'янського ВП ГУНП в 

Донецькій області

100,0 100,0

Комп'ютери, 

багатофункціональні пристрої

Комп'ютер - 6, 

БФП - 4

6. Поточний ремонт 

приміщення актової зали

Протягом 

року

Лиманське ВП 

Слов'янського ВП ГУНП в 

Донецькій області

150,0 150,0 Поточний ремонт приміщення 

актової зали

Ремонт 

підлоги, ремонт 

стін, заміна 

вікон

Всього 600,0 600,0

Доповнити пунктами 4-6 такого змісту:

Підтримувати 

правоохоронні органи 

та органи правосуддя 

задля оперативного 

реагування на прояви 

корупції, 

організовану 

злочинність з метою 

захисту прав людини

Рядок «Всього» викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджет

у

місцевих 

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника

значення 

показника

Додаток 5

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.25. «Захист прав і свобод громадян» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконанн

я 

Виконавець


