
 

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 МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 
______________                                                                              №  ____________ 
                                                                   м. Лиман 
 

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 листи: управління соціального захисту населення Лиманської 

міської ради від 18.03.2020 року № 1667-02-06; відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради від 26.03.2020 року № 1902-02-06,   

відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради від 

26.03.2020 року № 1900-02-01 та № 1901-02-06, відділу обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради від 27.03.2020 року № 1911-02-06, 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 2020 рік (із змінами, внесеними 

рішенням міської ради від 20.02.2020 року № 7/75-4852; від 19.03.2020 року           

№ 7/76-5194): 
1.1. розділ 2.7. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
підрозділ “Дорожнє господарство” 
в пункті 4 цифри “350,0” замінити на “333,028” 
пункт 8 “Розробка проектно-кошторисної документації та коригування 

існуючої ПКД на капітальний ремонт доріг” визнати таким, що втратив чинність 
пункти 9,10,11,12 вважати пунктами 8,9,10,11 
підрозділ “Водопровідно-каналізаційне господарство” 
в пункті 2 цифри “470,29” замінити на “412,18” 
доповнити пунктом 6 такого змісту: “Придбання сталевої труби Dn 60 мм з 

товщиною стінки 3,8 мм” 
доповнити пунктом 7 такого змісту “Придбання рукава APOLLO SE 102 для 

спецавтотранспорту, що обслуговує споруди водовідведення та каналізаційні 

мережі” 
підрозділ “Інші  заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти наведені 

вище” 



доповнити пунктом 9 такого змісту: “Придбання лавочок та столів” 
доповнити пунктом 10 такого змісту: “Придбання дизельного палива для 

щоденної обробки об’єктів благоустрою в період карантину” 
доповнити пунктом 11 такого змісту: “Придбання деззасобів для дератизації 

та дезінфекції житлового фонду в період карантину” 
доповнити пунктом 12 такого змісту: “Коригування проектно-конторисної 

документації по об'єкту “Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території 

до будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та дороги по 

вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман. Коригування.” 
доповнити пунктом 13 такого змісту: “Послуга з нестандартного приєднання 

до електричних мереж по об'єкту “Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої 

території до будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та 

дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман. 

Коригування.” 
доповнити пунктом 14 такого змісту: “Розробка та видача технічних умов на 

підключення до водопровідних та каналізаційних мереж, розробка та видача 

технічних умов на установку вузла обліку води по об'єкту “Реконструкція дитячого 

майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля 

ім.Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу 

Незалежності в місті Лиман. Коригування.” 
згідно додатку 1 (додається). 
1.2. розділ 2.16. “Соціальний захист населення”: 
доповнити пунктом 53 такого змісту: “Надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з 

інвалідністю по зору” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 2.20 “Охорона здоров'я”: 
доповнити пунктом 3 такого змісту: “Придбання паливно-мастильних 

матеріалів”  
згідно додатку 3 (додається). 
1.4. заходи Програми доповнити розділом 2.30. “Інші заходи у сфері 

автотранспорту”: 
доповнити пунктом 1 такого змісту: “Фінансова підтримка «Лиманська СЄЗ» 

(відшкодування заробітної плати водіям та нарахування на заробітну плату за 

період простою під час карантину)”; 
доповнити пунктом 2 такого змісту: “Фінансова підтримка «Лиманська СЄЗ» 

(компенсація збитків за міські перевезення за період карантину)” 
згідно додатку 4 (додається). 
1.5. в розділі 6. «Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок 

субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток територій» 

додатку 4. “Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується 

у 2020 році”  
в пункті 6.1: 
 цифри «35841,513», «20145,483» замінити на «29613,095», «29613,095» 

відповідно; 
цифру «15696,030» виключити,  
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 



Додаток 1

обласн

ого

бюдже

ту

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

6 Благоустрій територій населених пунктів

6.1 Дорожнє господарство

В пункті 4 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

4 Поточний ремонт тротуарів 
Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

333,028 333,028
 Кількість, 

од./ м²
9/757

Пункт 8 визнати таким, що втратив 

чинність

8

Розробка проектно-кошторисної документації 

та коригування існуючої ПКД на капітальний 

ремонт доріг

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

302,766 302,766
Кількість, 

одиниць
4

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 22912,584 0,000 0,000 22912,584 0,000 0,000

6.2 Водопровідно-каналізаційне господарство

В пункті 2 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

2
Утримання мереж водопостачання та 

каналізації сіл та селищ Лиманського району

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

412,180 412,180
Протяжність, 

км
40,5

Додати пункти 6,7

6
Придбання сталевої труби Dn 60 мм з 

товщиною стінки 3,8 мм

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

19,768 19,768 Кількість, м. 50

2.7. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 

найменуванн

я 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 2.7. "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. Очікуваний 

результат



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

7

Придбання рукава APOLLO SE 102 для 

спецавтотранспорту, що обслуговує споруди 

водовідведення та каналізаційні мережі

Протягом 

року

Лиманське 

ВУВКГ КП 

«Компанія 

«Вода 

Донбасу»

20,842 20,842 Кількість, м/п 50

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 936,500 0,000 0,000 936,500 0,000 0,000

6.7
Інші заходи з благоустрою, які не 

підпадають під пункти наведені вище

Додати пункти 9,10,11,12,13,14

9 Придбання лавочок та столів
Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

12,000 12,000
Кількість, 

одиниць
4 лавки, 2 столи

10

Придбання дизельного палива для щоденної 

обробки об’єктів благоустрою в період 

карантину

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

6,521 6,521
Кількість, 

літрів
298

11

Придбання деззасобів для дератизації та 

дезінфекції житлового фонду в період 

карантину

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

17,500 17,500
Кількість, 

одиниць

35 банок (10500 

таблеток)

12
Коригування проектно-конторисної 

документації по об'єкту "Реконструкція 

дитячого майданчика, прилеглої території до 

будівлі Центра культури та дозвілля 

ім.Горького, частини тротуарів та дороги по 

вулиці Незалежності під площу Незалежності 

в місті Лиман. Коригування"

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

168,822 168,822
Кількість, 

ПКД
1

13
Послуга з нестандартного приєднання до 

електричних мереж по об'єкту «Реконструкція 

дитячого майданчика, прилеглої території до 

будівлі Центра культури та дозвілля 

ім.Горького, частини тротуарів та дороги по 

вулиці Незалежності під площу Незалежності 

в місті Лиман. Коригування.»

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

126,198 126,198
Кількість, 

послуг
1

Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

житлово-

комунального 

господарства та 

безперебійного 

енерго-, газо- та 

водопостачання 

об’єктів 

соціальної сфери, 

освіти, охорони 

здоров'я



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

14 Розробка та видача технічних умов на 

підключення до водопровідних та 

каналізаційних мереж, розробка та видача 

технічних умов на установку вузла обліку 

води по об'єкту «Реконструкція дитячого 

майданчика, прилеглої території до будівлі 

Центра культури та дозвілля ім.Горького, 

частини тротуарів та дороги по вулиці 

Незалежності під площу Незалежності в місті 

Лиман. Коригування.»

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

6,197 6,197
Кількість, 

послуг
1

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 1160,274 0,000 0,000 1160,274 0,000 0,000

Рядок "Всього благоустрій" викласти в 

новій редакції
35972,460 0,000 0,000 35972,460 0,000 0,000

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

Доповнити п. 53 наступного 

змісту:

53 Надання пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг 

особам з інвалідністю по зору 1 

та 2 груп, а також дітям з 

інвалідністю по зору

Протягом 

року
УСЗН 103,4 103,4

Кількість отримувачів 

допомоги
28 осіб

«Всього по розділам» 

викласти в новій редакції 178547,51 172019,73 505,30 6022,48

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

Інше завдання: забезпечення противоепідемічних 

заходів

3. Придбання паливно-мастильних матеріалів Протягом 

року

КНП 

«Лиманська 

ЦРЛ», КНП 

«ЦПМСД» 

Лиманської 

міської ради

55,3 55,3 Забезпечення медичних 

установ паливно-

мастильними 

матеріалами для 

перевезення медичних 

працівників на період 

карантину

Бензин - 130 літрів, 

дизельне паливо - 20 

літрів

Рядок «Всього» викласти в такій редакції: 31681,632 396,0 31285,632

Доповнити пунктом 3 такого змісту:

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 2.20 «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.



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

1. Фінансова підтримка «Лиманська СЄЗ» (відшкодування заробітної 

плати водіям та нарахування на заробітну плату за період простою під 

час карантину)

Протягом 

року

КП «Лиманська 

СЄЗ»

56,596 56,596 Кількість водіїв 13

2. Фінансова підтримка «Лиманська СЄЗ» (компенсація збитків за міські 

перевезення за період карантину)

Протягом 

року

КП «Лиманська 

СЄЗ»

216,0 216,0 Кількість водіїв, робочих 

днів

3 / 32 доби

Всього 272,596 272,596

Доповнити пунктами 1-2 такого змісту:

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 4

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів 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

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



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

6.1

Реконструкція дитячого 

майданчика, прилеглої 

території до будівлі 

Центра культури та 

дозвілля ім.Горького, 

частини тротуарів та 

дороги по вулиці 

Незалежності під площу 

Незалежності в місті 

Лиман

2020

 КП 

“Лиманський 

“Зеленбуд”” 

37163,825 29613,095 29613,095

Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до 

будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини 

тротуару , одиниць

1.2.2. Створити 

позитивний для 

інвесторів імідж 

регіону, провести 

ребрендінг з метою 

посилення 

міжрегіональних і 

міжнародних зв’язків 

та залучення 

інвестиційних ресурсів

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
37163,825 29613,095 0,000 0,000 0,000 29613,095 0,000

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Всього у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші джерела 

фінансування 

*

стовпчики 6, 10,12 заходу викласти в новій редакції: 

Зміни до розділу 6. «Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток територій» 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)

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

Додаток 5

до рішення міської ради

__________ № ________


