
 

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

 
______________                                                                              
м. Лиман 
 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 19.12.2019 

року № 7/73-4517 “

затвердження Програми

економічного і соціального

розвитку Лиманської

об'єднаної територіальної

громади на 2020 рік” 

 

Розглянувши листи відділу

ради від 20.05.2020 року №

від 20.05.2020 року №

виконавчого комітету міської

управління соціального захисту

06, від 21.05.2020 року №

місцеве самоврядування в Україні

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми

об'єднаної територіальної громади

ради від 20.02.2020 року №

року № 7/77-5369; від 15.04.2020 

1.1. розділ 2.7 “Житлове

підрозділ  “Капітальний

в пункті 1 цифри “1499,899” 

в пункті 2 цифри “1303,331” 

в пункті 3 цифри “1240,610” 

доповнити пунктом

ДВК житлового будинку №

підрозділ “Поточний ремонт

доповнити пунктом 6 

по вул. Правди, м.Лиман, пошкодженого

доповнити пунктом 7 

будинків в м.Лиман (вул Привокзальна

Привокзальний 2; вул. І.Лейко

підрозділ “Дорожнє госп

в пункті 1 цифри “6989,373” 

в пункті 9 цифри “2039,961” 

підрозділ “Утримання

 

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

______________                                                                              №  ____________

змін до рішення 

від 19.12.2019 

4517 “Про 

Програми 

і соціального 

Лиманської 

територіальної 

листи: відділу земельних відносин виконавчого

року №3054-02-06; управління освіти, молоді

року №3059-02-06; відділу житлово-комунального

комітету міської ради від 20.05.2020 року №3062

соціального захисту населення міської ради від 19.05.2020 

року №3074-02-06, керуючись п. 22 ст. 26 Закону

самоврядування в Україні” міська рада 

зміни до Програми економічного і соціального

територіальної громади на 2020 рік (із змінами, внесеними

року № 7/75-4852; від 19.03.2020 року № 7/76

від 15.04.2020 року №7/78-5373; 08.05.2020 року

Житлове господарство та комунальна інфраструктура

Капітальний ремонт” 
цифри “1499,899” змінити на “1119,147” 
цифри “1303,331” змінити на “1072,147” 
цифри “1240,610” змінити на “1036,864” 
пунктом 5 такого змісту: “Капітальний ремонт покрівлі

будинку №4 вул. Івана Лейко, м. Лиман” 
Поточний ремонт житлового фонду” 
пунктом 6 такого змісту: “Поточний ремонт житлового

м Лиман, пошкодженого в наслідок пожежі” 
пунктом 7 такого змісту: “Поточний ремонт оголовків

Лиман вул. Привокзальна 23, 24, 38; вул Пушкіна

вул І.Лейко 18; вул. К.Гасієва 7, 13; вул.Матросова

Дорожнє господарство” 
цифри “6989,373” змінити на “6875,487” 
цифри “2039,961” змінити на “396,572” 
Утримання, ремонт та будівництво об’єктів зовнішнього

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

№  ____________ 

відносин виконавчого комітету міської 

освіти молоді та спорту міської ради 

комунального господарства 

року №3062-02-06, №3063-02-06; 

ради від 19.05.2020 року №3022-02-

ст. 26 Закону України “Про 

соціального розвитку Лиманської 

змінами внесеними рішенням міської 

року № 7/76-5194; від 27.03.2020 

08.05.2020 року №7/79-5378): 
омунальна інфраструктура” 

ремонт покрівлі та оголовків 

ремонт житлового будинку №5/1 

ремонт оголовків ДВК житлових 

вул Пушкіна 4а, 8а, 10а; пров. 

вул Матросова, 2а) 

єктів зовнішнього освітлення” 



в пункті 4 цифри “1094,494” змінити на “161,158” 
доповнити пунктом 6 такого змісту: “Поточний ремонт ліній зовнішнього 

освітлення вул. Слави, м. Лиман, Донецької області” 
підрозділ “Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти наведені 

вище” 
доповнити пунктом 15 такого змісту: “Розробка проектно-кошторисної 

документації на “Капітальний ремонт елементів благоустрою території парку ім. Кизима 

м. Лиман” 
підрозділ “Відшкодування витрат на утримання об'єктів благоустрою” 
в пункті 1 назву заходу доповнити словами: “технічне обслуговування систем 

вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення”; цифри “3172,52” замінити на “3807,349”; значення показника 

“Прибрано території - 1705,2 тис. м², несанкціонованих звалищ- 1301 м³, зарплата - 29 

шт. одиниць” замінити на “тротуари - 50858 м², газони - 148568 м², клумби - 1471 м², 

сміття - 7020 м³, очищення - 11500 м³, полив - 120 м³, протяжність - 6000 км, дерев - 250 

од, ліній освітлення - 974 км, водопостачання - 85,8 км, світлоточок - 4975 од.” 
згідно додатку 1 (додається). 
1.2. розділ 2.14. “Розвиток земельних відносин”: 
в пункті 2 цифри “1050,0” та “1000,0” змінити на “827,559” та “777,559” 

відповідно 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 2.16. “Соціальний захист населення”: 
в пункті 33 цифру “838,3” змінити на “1712,9” та доповнити цифрою “874,6”; 

значення показника “210 осіб” змінити на “395 осіб” 
в пункті 51 назву заходу “Надання одноразової  грошової допомоги у зв`язку з 

роковинами Чорнобильської  катастрофи 1 категорії” змінити на “Забезпечення виплати 

матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи”, цифри 

“60,8” змінити на “62,3” та значення показника “81” змінити на “83” 
в пункті 55 назву заходу “Надання натуральної допомоги у формі продуктових 

наборів окремим категоріям багатодітних сімей” змінити на “Надання натуральної 

допомоги у формі продуктових наборів багатодітним сім’ям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах” 
згідно додатку 3 (додається). 
1.3. розділ 2.19 “Освіта”: 
в пункті 1 цифри “3184,6” змінити на “2582,2” 
в пункті 2 цифри “650,2” змінити на “544,1” 
в пункті 3 цифри “52,0” змінити на “44,9” 
в пункті 4 цифри “4139,3” та “2425,0” змінити на “4039,3” і “2325,0” відповідно 
в пункті 5 цифри “693,1” та “419,7” змінити на “648,7” і “375,3” відповідно 
в пункті 7 цифри “6130,5” змінити на “5628,1” 
в пункті 10 цифри “121,9” змінити на “98,9” 
в пункті 23 цифру “1100,0” змінити на “3600,0” та доповнити цифрою “2500,0” 
доповнити пунктом 24 такого змісту: “Придбання обладнання для їдалень 

(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти” 
доповнити пунктом 25 такого змісту: “Оновлення матеріально-технічної бази на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська 

школа” 
згідно додатку 4 (додається).  
1.4.  розділ 2.30 “Інші заходи у сфері автотранспорту”: 
в пункті 2 цифри “315,945” змінити на “379,836”, значення показника “3/49 доби” 



змінити на “3/60 діб” 
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

Житлове господарство

1 Капітальний ремонт

В пунктах 1,2,3 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

1

Капітальний ремонт м'якої покрівлі та 

оголовків ДВК житлового будинку № 37 А 

вул. К.Гасієва, м.Лиман

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

1119,147 1119,147 Кількість, м² 900

2

Капітальний ремонт житлового будинку за 

адресою Донецька область м.Лиман 

вул.Театральна, 1

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

1072,147 1072,147
Площа 

будинку, м²
294,5

3

Капітальний ремонт житлового будинку за 

адресою Донецька область м.Лиман 

вул.Театральна, 2

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

1036,864 1036,864
Площа 

будинку, м²
294,5

Додати пункт 5

5

Капітальний ремонт покрівлі та оголовків 

ДВК житлового будинку №4 вул.Івана Лейко, 

м.Лиман

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

1249,868 1249,868 Кількість, м² 2986,5

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 4625,386 0,000 0,000 4625,386 0,000 0,000

2 Поточний ремонт житлового фонду

Додати пункти 6,7

6

Поточний ремонт житлового будинку №5/1 

по вул. Правди, м.Лиман, пошкодженого в 

наслідок пожежі

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

49,995 49,995 Кількість, м² 75

7

Поточний ремонт оголовків ДВК житлових 

будинків в м.Лиман (вул.Привокзальна 

23,24,38; вул Пушкіна 4а,8а,10а; 

пров.Привокзальний 2; вул.І.Лейко 18; 

вул.К.Гасієва 7,13; вул.Матросова 2а)

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

1643,389 1643,389
Кількість, 

будинків
11

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 2619,246 0,000 0,000 2513,246 0,000 106,000

6 Благоустрій територій населених пунктів

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

6.1 Дорожнє господарство

В пунктах 1,9 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

1
Поточний ремонт доріг по місту, селам та 

селищам 

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

6875,487 6875,487
 Кількість, 

од./м²
43/8544

9

Капітальний ремонт тротуару м. Лиман, вул. 

Пушкіна (від магазина «Арбат 2» до вул. 

Соснова (Петровського)

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

396,572 396,572  Кількість, м² 1140

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 21144,722 0,000 0,000 21144,722 0,000 0,000

6.3
Утримання, ремонт та будівництво 

об’єктів зовнішнього освітлення

В пункті 4 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

4

Капітальний ремонт мережі зовнішнього 

освітлення м.Лиман (вул.Ломоносова, 

вул.Краматорська, вул.Сонячна, вул.60 років 

України, вул.Покровська)

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

161,158 161,158 Кількість, м 1570

Додати пункт 6

6

Поточний ремонт ліній зовнішнього 

освітлення вул.Слави, м.Лиман, Донецької 

області

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

49,614 49,614 Кількість, м 660

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 5259,932 0,000 0,000 5259,932 0,000 0,000

6.7
Інші заходи з благоустрою, які не 

підпадають під пункти наведені вище

Додати пункт 15

15

Розробка проектно-кошторисної документації 

на «Капітальний ремонт елементів 

благоустрою території парку ім.Кизима 

м.Лиман»

Протягом 

року

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

222,441 222,441
Кількість, 

одиниць
1

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 1382,715 0,000 0,000 1382,715 0,000 0,000

Рядок "Всього благоустрій" викласти в 

новій редакції
33543,317 0,000 0,000 33543,317 0,000 0,000

7
Відшкодування витрат на утримання 

об'єктів благоустрою

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

1 Відшкодування витрат на утримання об'єктів 

благоустрою, технічне обслуговування систем 

вуличного освітлення, внутрішніх та 

зовнішніх мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

3807,349 3807,349 Кількість, 

м²/одиниць

тротуари - 50858 

м², газони - 

148568 м², 

клумби - 1471 

м², сміття - 7020 

м³, очищення — 

11500 м³, полив -  

120 м³, 

протяжність - 

6000 км, дерев - 

250 од, ліній 

освітлення -

974км, 

водопостачання 

– 85,8км, 

світлоточок - Всього 3807,349 0,000 0,000 3807,349 0,000 0,000

Рядок "Всього по Програмі" викласти в 

новій редакції
143493,197 0,000 0,000 45454,607 0,000 98038,590

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                     Т.Ю. Каракуц



Додаток 2

до рішення міської ради

____________№_________

Зміни до розділу 2.14. «Розвиток земельних відносин» Програми  економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік

Завдання Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

найменування показника значення показника

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

2 827.559 777.559 50.000 Кількість заходів 2

4623.159 2550.000 0.000 1615.559 212.600 245.000

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

В пункті 2 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

Створення умов для здійснення 
реформи в галузі землеустрою в 
об“єднаних територіальних громадах 
Донецької області

Встановлення і зміна меж 
адміністративно-
територіальних одиниць

Протягом 
року

Розробники 
документації із 
землеустрою

Рядок «Всього» викласти в 
новій редакції



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

В п. 33 заходів стовпчик 6 ,8,13 

викласти в новій редакції

33 Впровадження механізму часткового 

відшкодування вартості путівки до 

дитячих закладів оздоровлення 

Донецької області для дітей, що 

виховуються в сім“ях з дітьми та 

впровадження механізму повного 

відшкодування вартості путівки до 

дитячих закладів оздоровлення 

Донецької області для дітей, які 

потребують особливої уваги та 

підтримки

Протягом 

року

УСЗН 1712,9 874,6 838,3 Кількість дітей 395 осіб

В п. 51 заходів стовпчики 3, 6, 8, 13 

викласти в новій редакції

51 Запезпечення виплати матеріальної 

допомоги постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Протягом 

року

УСЗН 62,3 62,3 Кількість отримувачів 

допомоги

83 особи

В п. 55 заходів стовпчик 3 

викласти в новій редакції

55 Надання натуральної допомоги у 

формі продуктових наборів 

багатодітним сім’ям, які перебувають 

у складних життєвих обставинах

Протягом 

року

УСЗН 89,6 89,6 Кількість продуктових 

наборів

224

«Всього по розділам» викласти в 

новій редакції

179775,41 172019,73 1950,20 5805,48

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 3

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.



Додаток 4

до рішення міської ради

________________ № _________________

Зміни до заходів розділу 2.19 «Освіта» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік

Зміст заходів Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів

найменування показника значення показника

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

В пунктах 1-5, 7,10 стовпчики 6,9 викласти в новій редакції 

1 2582.2 2582.2 1901

2 544.1 544.1 421

3 44.9 44.9 34

4 4039.3 2325.0 1714.3 1115

5 648.7 375.3 273.4 204

7 5628.1 5628.1 700

10 98.9 98.9 25

№ і назва 
завдання 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на 
період до 

2020 року або 
стратегії 
розвитку 

міста 
(району, 

ОТГ)

№
Термін

виконан-
ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюдже
ту

бюджету
міст і 

районів

Запроваджув
ати  

інноваційні  
освітні  

програми у 
середній 
школі та 

розбудовуват
и систему 

«освіта 
впродовж 
життя» 

Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 
класів закладів загальної середньої освіти

Протягом 
року

Управлінн
я освіти, 
молоді та 

спорту

Кількість учнів пільгової 
категорії

Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 
пільгової категорії ( учнів 5-11 класів з малозабезпечених 
сімей, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування,  учнів 1-4 класів з малозабезпечених сімей, дітей-
інвалідів, учнів ЗЗСО, батьки яких є учасниками АТО)

Протягом 
року

Управлінн
я освіти, 
молоді та 

спорту

Кількість учнів 1-4 класів, які 
забезпечуються безкоштовним 
гарячим харчуванням

Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням 
учнів 1-4 класів з числа малозабезпечених сімей та учасників 
АТО загальносвітніх навчальних закладів, які відвідують 
групи подовженого дня

Протягом 
року

Управлінн
я освіти, 
молоді та 

спорту

Кількість учнів, які 
забезпечуються безкоштовним 

гарячим харчуванням

Забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітям 
дошкільного віку в дошкільних закладах

Протягом 
року

Управлінн
я освіти, 
молоді та 

спорту

Кількість дітей, які 
забезпечуються харчуванням

Забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітям 
дошкільного віку в дошкільних відділеннях навчально-
виховних комплексах

Протягом 
року

Управлінн
я освіти, 
молоді та 

спорту

Кількість дітей, які 
забезпечуються харчуванням

Забезпечення підвозу учнів до місця навчання в сільській 
місцевості

Протягом 
року

Управлінн
я освіти, 
молоді та 

спорту

Кількість учнів, які потребують 
підвозу 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд педагогічним 
працівникам загальноосвітніх навчальних закладів на 
виконання програми "Організація перевезення працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості" 

Протягом 
року

Управлінн
я освіти, 
молоді та 

спорту

Кількість вчителів, яким буде 
забезпечено підвіз



Рядок «Всього» викласти в новій редакції 15628.4 13640.7 1987.7

В пункті  23  стовпчики 6,7 викласти в новій редакції 

23 Придбання шкільних автобусів 3600.0 2500.0 1100.00 Кількість автобусів 2

Доповнити пунктами 24-25 наступного змісту:

24 1188.0 830.0 358.0 Кількість обладнання 29

25 1443.3 1298.9 144.4 484

Кількість початкових шкіл 20

25

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 52054.095 4728.1 47325.995

Рядок "Ітого" по розділу 2.19 викласти в новій редакції:

Ітого 68134.595 4728.100 61418.795 1987.700

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Протягом 
року

Департаме
нт освіти і 

науки 

Розвивати 
освітньо-
наукову 

інфраструкту
ру

Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів 
загальної середньої освіти

Протягом 
року

Управлінн
я освіти, 
молоді та 
спорту

Оновлення матеріально-технічної бази на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа"  

Протягом 
року

Управлінн
я освіти, 
молоді та 

спорту

Кількість учнів початкових 
класів

Кількість класів у початковій 
школі



Додаток 5

обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

В пункті 2 стовпчики 6,9,13 викласти в 

новій редакції

2

Фінансова підтримка «Лиманська СЄЗ» 

(компенсація збитків за міські перевезення за 

період карантину)

Протягом 

року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

379,836 0,000 0,000 379,836 0,000 0,000

кількість 

водіїв, 

робочих днів

3/60 діб

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 436,432 0,000 0,000 436,432 0,000 0,000

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

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 2.30 "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

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат


