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цінності та вартості земель, збільшення надходжень коштів до бюджету від плати за
землю м.  Лиман,  с.  Старий  Караван,  с.  Брусівка,  с.  Щурове”;  значення  показника
“2879 га” змінити на “3069,62 га”;

доповнити  пунктом  3  такого  змісту:  “Послуги  з  розроблення  технічної
документації  з  нормативно  грошової  оцінки  земель  населених  пунктів  с. Кримки,
с. Ямполівка”

згідно додатку 1 (додається).
1.2. Розділ 2.11. “Освіта”:
доповнити  пунктом  36  такого  змісту:  “Заходи,  спрямовані  на  боротьбу  з

гострою  респіраторною  хворобою  COVID-19,  спричиненою  коронавірусом  SARS-
CoV-2,  та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої
освіти  (придбання  ноутбуків  для  педагогічних  працівників  закладів  загальної
середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання)”

в  пункті  3  “Придбання  обладнання  та  меблів  для  КУ  ІРЦ”  цифри  “512,5”
змінити на “434,2”; значення показника “128” змінити на “81”

згідно додатку 2 (додається).
1.3. Розділ 2.13. “Охорона здоров'я”:
підрозділ 2.2.1. “Підвищення якості і загальної доступності медичних послуг у

містах та сільській місцевості”:
в  пункті  2  “Розробка  проектно-кошторисної  документації  та  виконання  її

експертизи по  об’єкту  “Реконструкція  (з  термомодернізацією)  будівлі  інфекційного
відділення  Комунального  некомерційного  підприємства  “Лиманська  центральна
районна  лікарня”,  за  адресою:  вул.  Незалежності,  буд.  64  м.  Лиман  Донецької
області”” цифри “450,0” змінити на “446,4”;

в  пункті  5  “Технічне  обстеження  частини  будівлі  Лиманської  центральної
районної  лікарні  по  вул.  Незалежності,  64,  у  м.  Лиман  Донецької  області”  цифри
“97,5” змінити на “49,5”;

в  пункті  6  “Впровадження  електронного  документообігу  в  закладах  охорони
здоров'я  (послуги  з  проєктування  мережі,  придбання  комплексної  системи захисту
інформації,  мережевого  обладнання  для  підключення  до  серверу  департаменту
охорони здоров'я”)” цифри “500,0” змінити на “461,3”

доповнити  пунктом  17  такого  змісту:  “Проведення  експертизи  по  об’єкту:
“Капітальний  ремонт  навісу  вхідної  групи  приймального  відділення  Лиманської
центральної  районної  лікарні  по  вул.  Незалежності,64  в  місті  Лиман  Донецької
області”;

доповнити  пунктом  18  такого  змісту:  “Виготовлення  проектно-кошторисної
документації по об’єкту: “Нове будівництво кисневої станції з генератором кисню з
комплектом обладнання і підключення корпусів  до медичного газопостачання КНП
“Лиманська  центральна  районна  лікарня”  за  адресою:  м.  Лиман,
вул. Незалежності,64””;

доповнити  пунктом  19  такого  змісту:  “Придбання  котлів  опалювання
твердопаливних для амбулаторій ЗПСМ смт. Зарічне та с. Нове”;

підрозділ “Інше завдання: забезпечення жінок фертільного віку та вагітних”:
в  пункті  6  “Забезпечення  цитологічного  обстеження  жінок”  цифру  “177,6”

змінити на “51,8”;
підрозділ “Інше завдання: забезпечення пільгової категорії населення”:
доповнити  пунктом  6  такого  змісту:  “Медикаментами  для  хворих  після

пересадки органів і тканин”



згідно додатку 3 (додається).
1.4. Розділ 2.14. “Фізичне виховання та спорт”:
доповнити  пунктом  6  такого  змісту:  “Придбання  мультифункціональних

майданчиків”
згідно додатку 4 (додається).
1.5. Розділ 2.17. “Захист прав і свобод громадян”:
доповнити пунктом 4 такого змісту: “Придбання комп'ютерної та оргхтехніки

для  відділу  поліції  №3  Краматорського  районного  управління  поліції  Головного
управління Національної поліції в Донецькій області, в т.ч. для ПОГ”

згідно додатку 5 (додається).
1.6. Розділ 2.18. “Соціальний захист населення”:
в пункті 2 цифру “932,1” змінити на “1111,1”, цифру “332,1” змінити на “511,1”,

значення показника “55” змінити на “63”;
в  пункті  18  цифри  “700,0”  змінити  на  “681,5”,  значення  показника  “11666”

змінити на “11358”;
в пункті 20 цифри “30,0” змінити на “38,72”;
в пункті 53 цифри “123,0” змінити на “117,0”, значення показника “82” змінити

на “78”
згідно додатку 6 (додається).
1.7. Розділ 2.19. “Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування”:
доповнити  пунктом  3  такого  змісту:  “Капітальний  ремонт  частини  системи

теплопостачання в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей”;
доповнити пунктом 4 такого змісту: “Покращення матеріального забезпечення

діяльності центру соціально-психологічної реабілітації дітей”
згідно додатку 7 (додається).
1.8. Розділ 2.20. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”:
підрозділ  5.1  “Утримання  та  ремонт  дорожньо  -  мостового  господарства

(комунального значення)”
в  пункті  5.1.1  “Поточний  ремонт  доріг  по  місту,  селам  та  селищам,

грейдерування та поточний ремонт тротуарів” цифру “4350,4” змінити на “4320,4”;
підрозділ 5.3 “Утримання зелених насаджень загального користування”:
в  пункті  5.3.5  “Витрати  на  оплату  ПММ  транспорту,  який  виконує  роботи

пов'язані з утриманням об'єктів та елементів благоустрою зелених насаджень” цифру
“698,740” змінити на “340,837”, значення показника “27000” змінити на “13200”;

в пункті 5.3.6 “Витрати на оплату запчастин транспорту, який виконує роботи
пов'язані  з  утриманням  об'єктів  та  елементів  благоустрою  зелених  насаджень
загального користування ” цифру “252,519” змінити на “65,321”, значення показника
“112” змінити на “29”;

підрозділ  5.5  “Санітарне  очищення,  придбання  обладнання  та  ліквідація
стихійних звалищ”:

в  пункті  5.5.4  “Витрати  на  оплату  ПММ  транспорту,  який  виконує  роботи
пов'язані санітарним очищенням об'єктів та елементів благоустрою” цифру “368,073”
змінити на “725,976”, значення показника “15694” змінити на “29494”;

підрозділ 5.7 “Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти наведені
вище”:

в пункті 5.7.8 “Витрати на оплату запчастин транспорту, який виконує роботи
пов'язані з утриманням об'єктів та елементів благоустрою” цифру “73,997” змінити на



“261,195”, значення показника “16” змінити на “99;
в пункті 5.7.17 “Коригування та експертиза існуючого “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”. Незалежна експертиза з інвентаризації цифру “100,0” змінити
на “130,0”,  значення показника “2” змінити на “3”;

згідно додатку 8 (додається).
1.9.  Розділ  2.23.  “Заходи,  пов’язані  з  наслідками  проведення  ООС,  АТО  на

території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб”:
в пункті 3 цифри “32,0” змінити на “41,78”;
доповнити  пунктом 10  такого  змісту:  “Грошова  компенсація  за  належні  для

отримання  жилі  приміщення  для  внутрішньо  переміщуваних  осіб,  які  захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню
участь  в  антитерористичній  операції,  забезпеченні  її  проведення,  перебуваючи
безпосередньо  в  районах  антитерористичної  операції  у  період  її  проведення,  у
здійсненні  заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і
стримування  збройної  агресії  Російської  Федерації  у  Донецькій  та  Луганській
областях,  забезпеченні  їх  здійснення,  перебуваючи  безпосередньо  в  районах  та  у
період здійснення зазначених заходів,  та визнані  особами з інвалідністю внаслідок
війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками
бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті  6 Закону України
«Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту»,  та  які  потребують
поліпшення житлових умов”

згідно додатку 9 (додається).
1.10. Розділ 2.24. “Впровадження заходів територіального планування”:
в пункті 1 цифри “150,0” змінити на “100,0”;
в пункті 2 цифри “150,0” змінити на “119,0”
згідно додатку 10 (додається).
1.11.  Розділ  2.28.  “Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”:
доповнити  пунктом  1.2.  такого  змісту:  “Придбання  пожежно-технічного

озброєння,  аварійно-рятувального  обладнання,  засобів  індивідуального  захисту
органів дихання, обмундирування, обладнання, устаткування, запасних частин”

згідно додатку 11 (додається).
1.12.  Розділ  1.  “Перелік  проектів  регіонального  розвитку,  реалізація  яких

пропонується  у  2021  році”  додатку  3  “Перелік  проектів  регіонального  розвитку,
реалізація яких пропонується у 2021 році”:

в  пункті  2  “Капітальний  ремонт  водопровідних  мереж  с.  Рубці
Краснолиманського  району  Донецької  області  (коригування)”  цифри  “8679,055”
змінити на “8132,868”, цифри “2213,387” змінити на “1667,2”.

згідно додатку 12 (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

215,87 165,87 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.Щурове

3069,62 га

4.1.5 Збереження 
біологічного та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості земель

3 Послуги з розроблення технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів с.Соснове, с.Кримки, с.Ямполівка

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

48,9 48,9 Визначення якісних характеристик, 
економічної цінності та вартості 
земель, збільшення надходжень коштів 
до бюджету від плати за землю 
с.Соснове, с.Кримки, с.Ямполівка

304,2 га

Термін
виконання 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

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

В пункті 2 стовпчики 6, 9 та 13 викласти в новій редакції:

Доповнити пунктом 3 такого зміста:

            Секретар міської ради                                                                                                                                                               Н. В. Ляшко

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                                                            Г.С. Андрєєва

Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств



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

36. Заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у 
закладах загальної середньої освіти (придбання ноутбуків 
для педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти з використанням технологій дистанційного 
навчання)

Протягом 
року

Управління освіти, 
молоді та спорту

1 943,880 1 360,716 583,164 Кількість ноутбуків 97

2.1.2. Забезпечення освітніми послугами 
дітей з особливими освітніми потребами

3. Придбання обладнання та меблів для КУ ІРЦ Протягом 
року

Управління освіти, 
молоді та спорту

434,2 434,2 Кількість одиниць 
обладнання та меблів

81

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

№
з/п

Зміст заходу
Термін

виконання 

Доповнити пунктом 36 такого змісту:

В пункті 3 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

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                                                                                                           Г.С. Андрєєва

найменування показника значення показника

Додаток 2

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)



обласного
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

17. Проведення експертизи по об’єкту: “Капітальний ремонт навісу вхідної 
групи приймального відділення Лиманської центральної районної 
лікарні по вул.Незалежності,64 в місті Лиман Донецької області

Протягом 
року

КНП “Лиманська ЦРЛ” 8,0 8,0 Кількість експертиз, одиниць 1

18. Виготовлення проектно-кошторисної  документації по об’єкту: “Нове 
будівництво кисневої станції з генератором кисню з комплектом 
обладнання і підключення корпусів до медичного газопостачання КНП 
“Лиманська центральна районна лікарня” за адресою: м.Лиман, 
вул.Незалежності,64”

Протягом 
року

КНП “Лиманська ЦРЛ” 130,0 130,0 Кількість проєктів, одиниць 1

19. Придбання котлів опалювальних твердопаливних для амбулаторій 
ЗПСМ смт.Зарічне та с.Нове

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської міської 
ради

152,5 152,5 Кількість котлів 2

2. Розробка проектно-кошторисної документації та виконання її 
експертизи по об’єкту “Реконструкція (з термомодернізацією) будівлі 
інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства 
“Лиманська центральна районна лікарня”, за адресою: вул. 
Незалежності, буд. 64 м. Лиман Донецької області”

Протягом 
року

КНП «Лиманська ЦРЛ» 446,4 446,4 Покращення матеріально-
технічної бази лікувально-
профілактичного закладу 
громади, підвищення рівня 
комфорту хворих та умов 
праці медичних працівників

1

5. Технічне обстеження частини будівлі Лиманської центральної 
районної лікарні по вул. Незалежності, 64, у м. Лиман Донецької 
області

Протягом 
року

КНП “Лиманська ЦРЛ” 49,5 49,5 Здійснення технічного 
обстеження частини будівлі 
Лиманської центральної 
районної лікарні

1

6. Впровадження електронного документообігу в закладах охорони 
здоров'я (послуги з проєктування мережі, придбання комплексної 
системи захисту інформації, мережевого обладнання для підключення 
до серверу департаменту охорони здоров'я”)

Протягом 
року

КНП “Лиманська ЦРЛ” 461,3 461,3 Завершення інформатизації 
КНП “Лиманська ЦРЛ”, 
підключення до єдиного 
електронного медичного 
простору

1

Інше завдання: забезпечення жінок фертільного 
віку та вагітних 

6. Забезпечення цитологічного обстеження жінок Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської міської 
ради

51,8 51,8 Кількість жінок, які 
підлягатимуть обстеженню

2 467

Інше завдання: забезпечення пільгової категорії 
населення

6. Медикаментами для хворих після пересадки органів і тканин Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської міської 
ради

50,7 50,7 Кількість осіб, що буде 
забезпечено медикаментами

1

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Н. В. Ляшко

Доповнити пунктами 17,18,19 такого змісту:

В пунктах 2, 5 та 6 стовпчики 6 та 9 викласти в такій редакції:
2.2.1. Підвищення якості і загальної доступності 
медичних послуг у містах та сільській місцевості

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

Доповнити пунктом 6 такого змісту:

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                                                                                                           Г.С. Андрєєва

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 2.13 «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.



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.3.3. Підтримка спорту вищих досягнень, дитячо-
юнацького і резервного спорту

6. Придбання мультифункціональних майданчиків Протягом 
року

Управління освіти, 
молоді та спорту 
Лиманської міської 
ради

240,0 240,0 Кількість майданчиків 5

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

найменування показника значення показника

Додаток 4

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.14 «Фізичне виховання та спорт» 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 

Доповнити пунктом 6 такого змісту:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Н. В. Ляшко

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                                                                                                        Г.С. Андрєєва

Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел



обласного
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

4. Придбання комп'ютерної та оргхтехніки для відділу 
поліції №3 Краматорського районного управління поліції 
Головного управління Національної поліції в Донецькій 
області, в т.ч. для ПОГ

Протягом 
року

відділ поліції №3 
Краматорського 
РУП ГУНП в 
Донецькій області 

70,0 70,0 придбання комп'ютеної та
оргтехніки

8

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

найменування показника значення показника

Додаток 5

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 

Доповнити пунктом 4 такого змісту:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Н. В. Ляшко

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                                                                                                                     Г.С. Андрєєва

Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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 
Дон.обл.для дітей, які потребують особливої уваги та 
підтримки

Протягом 
року

УСЗН 1111,1 511,1 600,0 Кількість отримувачів 
відшкодування вартості 
путівки, осіб

63

2.2.4. Поліпшення якості життя людей , що 
потребують особливої соціальної, медичної 
, психологічної та реабілітаційної допомоги 

18 Компенсаційні виплати за пільгове перевезення окремих 
категорій громадян автомобільним транспортом

Протягом 
року

УСЗН 681,5 681,5 Кількість пільговиків, осіб 11358

2.2.4. Поліпшення якості життя людей , що 
потребують особливої соціальної, медичної 
, психологічної та реабілітаційної допомоги 

20 Видатки на відшкодування пільг, які надаються почесним 
громадянинам Лиманської ОТГ

Протягом 
року

УСЗН 38,72 38,72 Кількість отримувачів пільг, 
осіб

2

2.2.4. Поліпшення якості життя людей , що 
потребують особливої соціальної, медичної 
, психологічної та реабілітаційної допомоги 

53 Надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з 
роковинами Чорнобильської катастрофи 1 категорії

Протягом 
року

УСЗН 117,0 117,0 Кількість отримувачів послуг, 
осіб

78

Додаток 6

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. Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування показника значення показника

В пункті 2 стовпчики 6, 8 та 13 викласти в новій редакції:

В пункті 18 стовпчики 6, 9 та 13 викласти в новій редакції:

В пункті 20 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

В пункті 53 стовпчики 6, 8 та 13 викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Н. В. Ляшко

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                                                              Г.С. Андрєєва



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Капітальний ремонт частини системи теплопостачання в 
центрі соціально-психологічної реабілітації дітей

Протягом 
року

Служба у справах 
дітей міської ради, 
центр соціально-
психологічної 
реабілітації дітей м. 
Лиман

702,0 702,0 укладення труб (м); 
улаштування гідроізоляції 
(м.кв)

73,7; 0,23

4. Покращення матеріального забезпечення діяльності 
центру соціально-психологічної реабілітації дітей

Протягом 
року

Служба у справах 
дітей міської ради, 
центр соціально-
психологічної 
реабілітації дітей м. 
Лиман

106,7 106,7 спортивний майданчик (шт); 
диван (шт); акустична 
колонка (шт); праска (шт)

1;  2; 1; 1

Термін
виконання 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

інших 
джерел

найменування показника значення показника

Додаток 7

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.19 «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 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

Доповнити пунктами 3 та 4 такого змісту:
Інше завдання: здійснення соціального 
захисту дітей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, сприяння 
забезпеченню права дитини на виховання в 
рідній сім'ї

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Н. В. Ляшко

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                                                                          Г.С. Андрєєва           

Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств



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 5.1.1 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

5.1.1
Поточний ремонт доріг по місту, 

селам та селищам, грейдерування та 
поточний ремонт тротуарів

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

4320,400 4320,400
Здійснено 

поточний ремонт 
доріг, м²

поточний ремонт - 
6217, грейдерування 

- 325, ремонт 
тротуарів — 600

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

20324,431 0,000 0,000 20324,431 0,000 0,000

5.3.
Утримання зелених насаджень 

загального користування

в пунктах 5.3.5, 5.3.6 стовпчики 
6,9,13 викласти в новій редакції

5.3.5

Витрати на оплату ПММ транспорту, 
який виконує роботи пов'язані з 

утриманням об'єктів та елементів 
благоустрою зелених насаджень

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

340,837 340,837 Кількість, л 13200

Додаток 8
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. Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування 
показника

значення показника

Ціль 2. Якість життя та людський розвиток

2.20. Житлове господарство та комунальна інфраструктура



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

5.3.6

Витрати на оплату запчастин 
транспорту, який виконує роботи 
пов'язані з утриманням об'єктів та 

елементів благоустрою зелених 
насаджень загального користування

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

65,321 65,321
Кількість, 
одиниць

29

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

1642,220 0,000 0,000 1642,220 0,000 0,000

5.5.
Санітарне очищення, придбання 

обладнання та ліквідація 
стихійних звалищ

в пункті 5.5.4 стовпчики 6,9,13 
викласти в новій редакції

5.5.4

Витрати на оплату ПММ транспорту, 
який виконує роботи пов'язані з 

санітарним очищенням об'єктів та 
елементів благоустрою

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

725,976 725,976 Кількість, л 29494

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

5031,085 0,000 0,000 5031,085 0,000 0,000

5.7.
Інші заходи з благоустрою, які не 
підпадають під пункти наведені 

вище
в пункті 5.7.8 стовпчики 6,9,13 

викласти в новій редакції

5.7.8

Витрати на оплату запчастин 
транспорту, який виконує роботи 
пов'язані з утриманням об'єктів та 

елементів благоустрою

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

261,195 261,195
Кількість, 
одиниць

99

в пункті 5.7.17 стовпчики 3,6,9,13 
викласти в новій редакції

5.7.17

Коригування та експертиза 
існуючого проєкту 

«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». Незалежна 
експертиза з інвентаризації 

Протягом 
року

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

130,000 130,000
Кількість послуг,  

одиниць
3

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

5689,521 0,000 0,000 5689,521 0,000 0,000

Секретар міської ради Н. В. Ляшко

3.2.3 
Поліпшення 

житлових умов 
населення

                         Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                     Г.С. Андрєєва           



Додаток  9

обласного
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

3. Відшкодування 50 % сплати за 
ЖКП та придбання твердого 
палива родинам загиблих 
учасників АТО та ООС

Протягом 
року

УСЗН 41,78 41,78 Кількість 
отримувачів 
відшкодуван
ня, осіб 

6

2.2.4. 
Поліпшення 
якості життя 
людей, що 
потребують 
особливої 
соціальної, 
медичної, 
психологічної та 
реабілітаційної 
допомоги

10. Грошова компенсація за належні 
для отримання жилі приміщення 
для внутрішньо переміщуваних 
осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали 
безпосередню участь в 
антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної 
операції у період її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, 
перебуваючи безпосередньо в 
районах та у період здійснення 
зазначених заходів, та визнані 
особами з інвалідністю внаслідок 
війни III групи відповідно до 

Протягом 
року

УСЗН 3369,8 3369,8 Кількість 
отримувачів 
компенсації, 
осіб

3

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат

підпри-
ємств

інших 
джерел

до рішення міської ради
__________ № ________

Зміни до розділу 2.23 «Заходи, пов“язані з наслідками проведення ООС, АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» 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

виконан-
ня 

Виконавець
найменування 

показника
значення 

показника
Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

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

Доповнити пунктом 10 такого змісту:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                        Н. В. Ляшко

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                                                           Г.С. Андрєєва           



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

Інше завдання: 
надавати допомогу та 
підтримку процесу 
об’єднання місцевих 
громад шляхом 
сприяння процесу 
узгодження між 
громадами, а також 
інституційному та 
організаційному 
зміцненню

1. Експертиза містобудівної документації - «Схема 
планування території району (в межах Лиманської 
об’єднаної територіальної громади)

Протягом 
року

Відділ 
містобудування 
та архітектури 
виконавчого 
комітету 
Лиманської 
міської ради

100,0 100,0 Експертиза 1 проект

2. Експертиза містобудівної документації - «Внесення 
змін до генерального плану м. Лиман Донецької 
області з розробленням плану зонування та детальних 
планів окремих територій»

Протягом 
року

Відділ 
містобудування 
та архітектури 
виконавчого 
комітету 
Лиманської 
міської ради

119,0 119,0 Експертиза 1 проект

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

найменування показника значення показника

Додаток 10

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.24 «Впровадження заходів територіального планування» 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 

В пунктах 1 та 2 стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

            Секретар міської ради                                                                                                                                                               Н. В. Ляшко

            Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                                Г.С. Андрєєва           

Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел



Додаток  11

обласн
ого

бюдже
ту

бюджету 
міст, 

районів, 
ОТГ

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

1. Реалізація Програми 
успішного  гасіння 
пожеж та проведення 
пожежно-рятувальних 
робіт на території 
Лиманської 
об“єднаної 

1.2. Придбання пожежно-
технічного 
озброєння, аварійно-
рятувального 
обладнання, засобів 
індивідуального 
захисту органів 
дихання, 
обмундирування, 
обладнання, 
устаткування, 

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, ДПРЗ-21 
ГУ ДСНС 
України в 
Донецькій 
області

70,0 70,0 Придбання 
обладнання, 
устаткування

70,0 тис. грн.

Секретар міської ради Н. В. Ляшко

до рішення міської ради
___________від___________

Зміни до розділу 2.28. «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 
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. Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджет
у

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

Доповнити пунктом 1.2. такого змісту:
Сприяти 

забезпеченню 
пожежно- та 

аварійно-
рятувальних 
підрозділів 
необхідною 

спецтехнікою та 
обладнанням, 

своєчасному їх 
переоснащенню, 

забезпеченню  
нормативної  

кількості 
пожежно-

рятувальних 
підрозділів у 

населених 

                            Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                           Г.С. Андрєєва           

найменування 
показника

значення показника



Додаток 12

Держа
вний 
фонд 
регіон
альног

о 
розвит

ку

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

в пункті 2 стовпчики 6,11 викласти в новій 
редакції

2
Капітальний ремонт водопровідних мереж 

с.Рубці Краснолиманського району Донецької 
області (коригування)

протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

9364,339 8132,868 1667,200 6465,668

Капітально 
відремонтова

но 
водопровідни
х мереж 2,18 

км 

3.2.2. Надання 
сервісних 
послуг з 

водопостачанн
я та 

водовідведенн
я

Пройшли 
попередній 

конкурсний відбор 
проєктів 

регіонального 
розвитку, що 

можуть 
реалізовуватися у 

2021 році  за 

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 19205,085 17707,080 0,000 0,000 0,000 3582,043 14125,037

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                                                                          Г.С. Андрєєва          

Секретар міської ради Н. В. Ляшко

 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.  

Результативні
сть реалізації 

проєкту
(характеристи

ка,  
потужність 
відповідних 

об'єктів)

1. Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку  

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 

Примітка
Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих 
бюджетів

Інші джерела 
фінансування 

*


