
 

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

виконавчого комітету міської

містобудування та архітектури

року № 3833-02-06; управління

року № 05/01-12/647; управління

25.06.2020 року № 05/22

25.06.2020 року № 01/05

25.06.2020 року № 21/04/2378, 

самоврядування в Україні

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни

Лиманської об'єднаної територіальної

рішенням міської ради від

7/76-5194; від 27.03.2020 

08.05.2020 року № 7/79

№ 7/81-5402): 
1.1. розділ 2.7. “Житлове

підрозділ “Утримання

освітлення”: 
доповнити пунктом

освітлення вул.Слов'янська

згідно додатку1(додається

1.2. розділ 2.13 “Впровадження

пункт заходів 4 “

генерального плану смт

зонування»” вважати таким

згідно додатку 2 (додається

1.3. розділ 2.16. “Соціальний

 

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 

Розглянувши листи: відділу житлово-комунального

комітету міської ради від 25.06.2020 року №

містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради

управління освіти, молоді та спорту міської

12/647; управління соціального захисту населення

року № 05/22-439; відділу культури і туризму

року № 01/05-286; ДПРЗ-21 ГУ ДСНС України у Донець

року № 21/04/2378, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України

самоврядування в Україні” міська рада 

Внести зміни до Програми економічного і соціального

об єднаної територіальної громади на 2020 рік (із змінами

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

 27.03.2020 року № 7/77-5369; від 15.04.2020 року

року № 7/79-5378; від 22.05.2020 року № 7/80-5383; в

розділ 2.7. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура

підрозділ Утримання, ремонт та будівництво об єктів

доповнити пунктом 7 такого змісту: “Поточний ремонт

Слов янська, м. Лиман Донецької області” 

(додається). 

розділ 2.13 “Впровадження заходів територіального планування

заходів 4 “Містобудівна документація: «Внесення

плану смт. Зарічне Лиманського району з розробленням

вважати таким, що втратив чинність 
(додається). 

розділ 2.16. “Соціальний захист населення”: 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

______________                                                                              №  ____________ 

комунального господарства 

року № 3866-02-06; відділу 

комітету міської ради від 24.06.2020 

спорту міської ради від 25.06.2020 

захисту населення міської ради від 

і туризму міської ради від 

України у Донецькій області від 

Закону України “Про місцеве 

економічного і соціального розвитку 

(із змінами, внесеними 

від 19.03.2020 року № 

 15.04.2020 року № 7/78-5373; від 

5383; від 18.06.2020 року 

комунальна інфраструктура”: 

будівництво об'єктів зовнішнього 

Поточний ремонт ліній зовнішнього 

територіального планування: 
документація: «Внесення змін до 

району з розробленням плану 



в пункті 14 цифри “783,0” змінити на “495,2” 
згідно додатку3(додається). 

1.4. Розділ 2.19 “Освіта”: 

доповнити пунктом 40 такого змісту: “Придбання плитки кухонної з 

духовим шкафом”; 

доповнити пунктом 41 такого змісту: “Капітальний ремонт теплотраси 

Ямпільського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад», за адресою: обл. Донецька, с-ще Ямпіль, вул. Миру, 10”; 

доповнити пунктом 42 такого змісту: “Придбання насосу блочного для 

котельні”; 

доповнити пунктом 43 такого змісту: “Придбання церкуляційного насосу  

для котельні” 

згідно додатку4(додається). 

1.5. розділ 2.22 “Культура і туризм”: 

доповнити пунктом 10 такого змісту: “Капітальний ремонт нежитлової 

будівлі, адміністративного корпусу (заміна вікон, електропостачання) за адресою: 

Донецька область, м. Лиман, вул. Деповська, буд.2в»” 

згідно додатку5(додається). 

1.6. розділ 2.28. “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”: 

підрозділ 1 “Реалізація Програми успішного гасіння пожеж та проведення 

пожежно-рятувальних робіт на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік”: 

в пункті 1.1 цифри “270,0” замінити на “350,0”; найменування показника 

“Кількість паливо-мастильних матеріалів” замінити на “ДТ; бензин А-92; 

будівельні матеріали та конструкції”; значення показника “13000 л” замінити на 

“11300; 4600; за розрахунком”; 
в пункті 1.2. цифри “280,0” замінити на “400,0”; найменування показника 

“Придбано обмундирування, обладнання” замінити на “ствол “PROTEK”; апарати 

ЗІЗОД; маска панорамна для захисту органів дихання; часткова оплата аварійно-

рятувальної техніки; костюм літній повсякденний робочий; костюм зимовий 

повсякденний робочий; черевики літні повсякденні робочі”; значення показника 

“52 комплекти костюмів, 25 пар чобіт, обладнання” замінити на “5; 5; 10; 1; 30; 12; 

25” 

згідно додатку6(додається). 

1.7. розділ 2.30 “Інші заходи у сфері автотранспорту”: 

в пункті 2 цифри “379,836” змінити на “667,611”, значення показника “3/60 

діб” змінити на “3/88 діб” 

згідно додатку7(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

обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Житлове господарство

6.3
Утримання, ремонт та будівництво об’єктів 

зовнішнього освітлення

Додати пункт 7

7 Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення 

вул.Слов’янська, м.Лиман Донецької області

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"

25,756 25,756 Кількість, 

одиниць

8 світильників, 

6 опор

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 5285,688 0,000 0,000 5285,688 0,000 0,000

Рядок "Всього благоустрій" викласти в новій 

редакції
31365,871 0,000 0,000 31365,871 0,000 0,000

Рядок "Всього по Програмі" викласти в новій 

редакції
142389,717 0,000 0,000 44351,127 0,000 98038,590

найменування 

показника
значення показника

Секретар міської ради                                                                                                                         Т.Ю. Каракуц

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



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

4. Містобудівна документація: 

«Внесення змін до генерального 

плану смт. Зарічне Лиманського 

району з розробленням плану 

зонування»

Протягом 

року

Відділ 

містобудування 

та архітектури 

виконавчого 

комітету 

Лиманської 

міської ради

321,9 321,9 Містобудівна 

документація

1 проект

Рядок «Всього» викласти в такій 

редакції:

430,0 430,0

Пункт заходів 4 вважати таким, що втратив чинність:

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 2.13 «Впровадження заходів територіального планування» 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.



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

в пункті 14 заходів 

стовпчики 6, 9 викласти в 

новій редакції

14 Компенсаційні виплати за 

пільгове перевезення 

окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом

Протягом 

року

УСЗН 495,2 495,2 Кількість пільговиків 13383 осіб

«Всього по розділам» 

викласти в новій редакції 181410,41 172019,73 3853,60 5537,08

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.



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

40  Придбання плитки кухонної з духовим шкафом Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

19,0 19,0 Кількість 

обладнання

1

41 Капітальний ремонт теплотраси Ямпільського НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний 

навчальний заклад», за адресою: обл. Донецька, с-ще 

Ямпіль, вул. Миру, 10 

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

298,7 298,7 Довжина 

теплотраси

120 м

42 Придбання насосу блочного для котельні Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

11,2 11,2 Кількість 

обладнання

1

43 Придбання  церкуляційного насосу  для котельні Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

8,4 8,4 Кількість 

обладнання

1

Рядок «Ітого» викласти в такій редакції: 72160,977 4768,634 2854,903 62549,740 1987,7

Доповнити пунктами 40-43 такого змісту:

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

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 2.19 «Освіта» 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.



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Інше завдання: укріплення основних 

фондів та покращення якості надання 

послуг

10. Капітальний ремонт нежитлової будівлі, 

адміністративного корпусу (заміна вікон, 

електропостачання) за адресою: Донецька 

область, м. Лиман, вул. Деповська, буд.2в» 

Протягом 

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

1525,8 1525,8 Кількість 

ремонтів

1

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 3273,7 3253,7 20,0

Доповнити пунктом 10 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 5

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.22 «Культура і туризм» 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.



Додаток  6

обласн

ого

бюдже

ту

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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 територіальної 

громади на 2020 рік1.1. Придбання паливно-

мастильних, будівельних 

матеріалів та конструкцій

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет міської 

ради, ДПРЗ-21 

ГУ ДСНС 

України в 

Донецькій 

області

350,0 350,0 ДТ; бензин А-92; 

будівельні 

матеріали та 

конструкції

11300; 4600; за 

розрахунком

1.2. Придбання пожежно-

технічного озброєння, 

аварійно-рятувального 

обладнання, засобів 

індивідуального захисту 

органів дихання, 

обмундирування, меблів, 

системи кондиціювання та 

вентиляції, обладнання, 

устаткування, автомобільної 

техніки, запасних частин

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет міської 

ради, ДПРЗ-21 

ГУ ДСНС 

України в 

Донецькій 

області

400,0 400,0 ствол “PROTEK”; 

апарати ЗІЗОД; 

маска панорамна 

для захисту 

органів дихання; 

часткова оплата 

аварійно-

рятувальної 

техніки; костюм 

літній 

повсякденний 

робочий; костюм 

зимовий 

повсякденний 

робочий; черевики 

літні повсякденні 

робочі

5; 5; 10; 1; 30; 

12; 25

В підрозділі 1 стовпчики 6, 9,12,13 викласти в новій редакції:

Сприяти 

забезпеченню 

пожежно- та 

аварійно-

рятувальних 

підрозділів 

необхідною 

спецтехнікою

та обладнанням, 

своєчасному їх 

переоснащенню, 

забезпеченню  

нормативної  

кількості 

пожежно-

рятувальних

підрозділів у 

населених 

пунктах області

найменування 

показника

значення 

показника

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

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 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

Рядок «Всього» викласти в 

новій редакції
750,0 750,0

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц



Додаток 7

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 та 13 

викласти в новій редакції:

2 Фінансова підтримка «Лиманська 

СЄЗ» (компенсація збитків за 

міські перевезення за період 

карантину)

Протяго

м року

КП 

"Лиманська 

СЄЗ"

667,611 667,611 кількість 

водіїв, 

робочих 

днів

3/88 діб

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
724,207 724,207

Забезпечення 

ефективного 

функціонуван

ня житлово-

комунального 

господарства 

та 

безперебійног

о енерго-, газо- 

та 

водопостачан

ня об’єктів 

соціальної 

сфери, освіти, 

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


