
 

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

від 19.10.2020 року № 6453

року №6736-02-06; відділу

від 28.10.2020 року №

21.10.2020 року № 6505

29.10.2020 року № 05/01

міської ради від 30.10.2020 

архітектури виконавчого

КНП “Центр первинної медик

30.10.2020 року №6729

30.10.2020 року “6739

30.10.2020 року №6738

року №6740-02-06, керуючись

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; від 16.07.2020 

5855; від 18.09.2020 року №

1.1. Розділ 2.13. “Впровадження

в пункті 1 цифри “130,0” 

пункт 2 “Експертиза

території району (в межах

пункт 3 “Експертиза містобудівної

плану м. Лиман Донецької

планів окремих територій

згідно додатку 1 (додається

 

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: управління соціального захисту населення

року № 6453-02-06; від 21.10.2020 року №6511

відділу обліку та звітності виконавчого комітету

року № 6673-02-06, від 28.10.2020 року №

року № 6505-02-06; управління освіти, молоді та спорту

року № 05/01-12/1048; відділу земельних відносин виконавчого

від 30.10.2020 року №6720-02-06; відділу містобудування

виконавчого комітету міської ради від 30.10.2020 року

первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської

року №6729-02-06; КНП “Лиманська центральна районна

року “6739-02-06; відділу культури і туризму

року №6738-02-06; Служби у справах дітей міської ради

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

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; від

від 16.07.2020 року № 7/82-5598 року; від 20.08.2020 

року №7/84-6108; від 09.10.2020 року №7/85

Розділ 2.13. “Впровадження заходів територіального планування

ті цифри “130,0” змінити на “72,9”; 
Експертиза містобудівної документації - 

району в межах Лиманської об’єднаної територіальної

Експертиза містобудівної документації - “Внесення змін

Лиман Донецької області з розробленням плану зонування

окремих територій” видалити з заходів розділу 
додатку 1 (додається). 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

______________                                                                              №  ____________ 

захисту населення міської ради 

року №6511-02-06, від 30.10.2020 

виконавчого комітету міської ради 

року № 6672-02-06 та від 

молоді та спорту міської ради від 

відносин виконавчого комітету 

відділу містобудування та 

 30.10.2020 року №6721-02-06; 

Лиманської міської ради від 

центральна районна лікарня” від 

туризму  міської ради від 

ької ради від 30.10.2020 

Закону України “Про місцеве 

економічного і соціального розвитку 

(із змінами, внесеними 

4852; від 19.03.2020 року                  

 15.04.2020 року № 7/78-5373; від 

5383; від 18.06.2020 року 

року від 20.08.2020 року № 7/83-

року №7/85-6206): 
територіального планування”: 

 “Схема планування 

єднаної територіальної громади)” та 

Внесення змін до генерального 

плану зонування та детальних 



1.2. розділ 2.14. “Розвиток земельних відносин”: 
в пункті 14 цифри “110,0” та “10,0” змінити на “100,0” і “0,0” відповідно; 
пункт 5 “Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі 

аукціону” та пункт 8 “Виготовлення документації із землеустрою на земельні 

ділянки комунальної власності”  видалити з заходів розділу; 
в пункті 10 цифру “8,0” змінити на “13,902” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 2.16. “Соціальний захист населення”: 
в пункті 14 цифри “495,2” змінити на “358,0”; 
в пункті 27 цифри “225,0” змінити на “130,0”; значення показника “15” 

змінити на “9”; 
в пункті 33 цифри “856,4” та “437,3” змінити на “1226,7” і “807,6” 

відповідно; значення показника “64” змінити на “89”; 
в пункті 34 цифри “338,0” змінити на “453,5”; значення показника “260” 

змінити на “590”; 
в пункті 35 цифри “100,0” змінити на “6,5”; значення показника “50” змінити 

на “3”; 
в пункті 36 цифри “62,0” змінити на “40,0”; значення показника “230” 

змінити на “148”; 
в пункті 38 цифри “1500,0” змінити на “1732,2”; значення показника “700” 

змінити на “864”; 
в пункті 46 цифри “46,0” змінити на “48,9”; 
в пункті 47 цифри “10,5” змінити на “8,4”; значення показника “5” змінити 

на “4”; 
в пункті 48 цифри “17,1” змінити на “16,5”; значення показника “38” змінити 

на “37”; 
пункт 49 “Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп” 

видалити з заходів розділу та в подальшому пункти 50,51,52,53,54,55,56 вважати 

пунктами 49,50,51,52,53,54,55; 
в пункті 53 цифру “103,4” змінити на “71,8”; значення показника “28” 

змінити на “14”; 
в пункті 56 цифру “1885,0” змінити на “1332,5”; значення показника “580” 

змінити на “410” 
  згідно додатку 3 (додається). 
  1.4.розділ 2.18. “Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування”: 
  в пункті 1 цифри “900,0” та “450,0” змінити на “1322,0” і “872,0” 
згідно додатку 4 (додається). 

1.5. розділ 2.19 “Освіта”: 
доповнити пунктом 50 такого змісту: “Проведення проектних робіт 

(виготовлення ПКД) «Капітальний ремонт інженерних мереж Торського НВК 

технічний ресурс яких вичерпано, за адресою: вул. Роднікова 17-А, с. Торське, 

Лиманський район, Донецька область”; 
доповнити пунктом 51 такого змісту: “Коригування ПКД та проведення 

експертизи по проекту «Реконструкція харчоблоку загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5, розташованої за адресою вул. Театральна,5а”; 
в пункті 26 “Придбання котлів по закладам освіти” цифри “296,3” змінити на 

“166,8”; значення показника “4” змінити на “3”; 
в пункті 20 “Капітальний ремонт ділянки теплової мережі на абонентських 



вводах з встановленням вузлів обліку теплової енергії за адресою: 84406, м. Лиман, 

вул.Незалежності, 15” цифри “298,1” змінити на “217,5” 
згідно додатку 5 (додається). 
1.6. розділ 2.20 “Охорона здоров'я”: 
в пункті 1 “Впровадження електронного документообігу в закладах охорони 

здоров'я” цифри “2054,9” змінити на “1704,4”; 
в пункті 2 “Забезпечити придбання житла для кадрів амбулаторії ЗП-СМ смт. 

Дробишеве та для лікаря-кардіолога” цифри “600,0” замінити на “545,0”; 
в пункті 8 “Придбання медичного обладнання (лапороскопічна стійка,апарат 

штучної вентиляції легенів,ендоскопічна система  з відеоскопом,12-канальний  

холтерівський добовий монітор ЕКГ та АТ, приліжкові манітори пацієнта,стіл 

операційний)” цифри “7477,7” змінити на “7340,7”; 
в пункті 14 “Придбання медичного обладнання (професійний дефібілятор 

експертного рівня, пульсоксиметр, інфузійний насос, кисневий концентратор, 

хірургічний аспіратор, гістероскоп))” цифри “1208,7” змінити на “1206,9”; 
в пункті 19 “Поточний ремонт приміщень під стоматологічне відділення за 

адресою,вул. К.Гасієва  36а” цифри “269,98” змінити на “189,98”; 
доповнити пунктом 22 такого змісту “Виготовлення робочого проекту по 

об’єкту "Капітальний ремонт інженерних мереж амбулаторії ЗП-СМ смт. Зарічне 

технічний ресурс яких вичерпано за адресою: вул. Центральна 104 смт. Зарічне 

Лиманський р-н, Донецька область"”; 
доповнити пунктом 23 такого змісту “Проведення технічного обстеження 

приміщень на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення до приміщень амбулаторій”; 
в пункті 1 “Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля 

добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію населення і вагітних” 

цифри “224,9” змінити на “194,9”; 
в пункті 1 “Виявлення хворих на туберкульоз шляхом проведення 

безоплатного рентгенологічного та  бактеріоскопічного обстеження” цифри “23,1” 

змінити на “19,7”; 
в пункті 1 “Забезпечення цукровознижуючими препарами та лікарськими 

засобами для нецукрового діабету” цифри “150,0” змінити на “10,0”; 
в пункті 2 “Забезпечення системою безперервного моніторингу глюкози для 

дітей” цифри “120,0” змінити на “87,7”; 
в пункті 3 “Забезпечення препаратами інсуліну” цифру “1347,5” змінити на 

“1812,2”, цифру “1670,1” змінити на “2134,8” 
в пункті 1 “Медикаментами” цифри “155,3” змінити на “517,8”; 
в пункті 3 “Слуховими апаратами” цифри “356,2” змінити на “351,9”; 
в пункті 4 “Засобами технічної реабілітації” цифри “213,4” змінити на 

“181,2”; 
в пункті 5 “Медикаменти для надання паліативної допомоги, придбання 

спеціальних рецептурних бланків для виписки накротичних препаратів” цифри 

“190,3” змінити на “145,3”; 
в пункті 1 “Лікарськими засобами  для дорослих” цифри “100,0” змінити на 

“149,0”; 
в пункті 1 “Лікарськими засобами  для дітей” цифри “50,0” змінити на 

“20,0”; 
в пункті 2 “Контрацептивами (оральні, бар'єрні, ВМК та інші) для жінок 

яким вагітність та пологи загрожують життю” цифри “54,0” змінити на “45,7”; 



в пункті 1 “Засобами індивідуального захисту, виробами медичного 

призначення, дезинфікуючих засобів” цифри “872,6” змінити на “877,4”; 
в пункті 2 “Засобами індивідуального  захисту,виробами медичного 

призначення, дезинфікуючих засобів” цифри “410,0” змінити на “1094,42”; 
в пункті 5 “Придбання медичного та лабораторного обладнання” цифри 

“139,6” змінити на “129,6”; доповнити виконавця робіт “КНП “Лиманська ЦРЛ” з 

обсягом фінансування “1001,0”; 
доповнити пунктом 6 такого змісту “Придбання кисню медичного  

газоподібного”; 
доповнити пунктом 7 такого змісту “Видатки на  доплати  до оплати праці 

працівникам”; 
доповнити пунктом 8 такого змісту “Нарахування на доплати до оплати 

праці  працівникам” 
згідно додатку 6 (додається). 
1.7. розділ 2.21 “Фізичне виховання та спорт”: 
пункт заходів 12 “Виконання  проектно-кошторисної документації по об'єкту 

"Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Лиман” вважати таким, що 

втратив чинність. 
1.8. Розділ 2.22 “Культура і туризм”: 
в пункті 1 цифри “1049,4” змінити на “449,4” 
згідно додатку 7 (додається). 
1.9. розділ 2.29 “Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту”: 
в пункті 1 цифри “522,1” змінити на “153,5” 
згідно додатку 8 (додається). 
2. Фінансовому управлінню (Пилипенко) забезпечити фінансування заходів, 

визначених п. 1 даного рішення. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький). 

 

Міський голова                                                                                             П.Ф. Цимідан 



обласн

ого

бюдже

ту

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

1

Розділ " Інженерно- технічні заходи 

цивільного захисту (цивільної оборони) 

на особливий та мирний час" до Схеми 

планування території району( в межах 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади"

протягом 

року

Відділ містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

Лиманської міської 

ради

72,9 72,9

розділ 

містобудівної 

документації

1 проект

2 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

150,0 150,0

експертиза 1 проект

3

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

150,0 150,0 експертиза 1 проект

Рядок " Всього " викласти в такій редакції 72,9 72,9

Секретар міської ради                                                                                                                                                                            Т.Ю. Каракуц

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

Поліпшувати спроможність 

нових громад з метою 

покращення управління і 

надання якісних публічних 

послуг через відновлення та 

розвиток інфраструктури 

надання послуг на обласному, 

районному та  місцевому 

рівнях

Пункти 2 та 3 вилучити із заходів розділу:

Поліпшувати спроможність 

нових громад з метою 

покращення управління і 

надання якісних публічних 

послуг через відновлення та 

розвиток інфраструктури 

надання послуг на обласному, 

районному та  місцевому 

рівнях

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджет

у

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

Додаток  1

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

виконан-

ня 

Виконавець



облас

ного

бюдже

ту

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

4
Проведення інвентаризації земель 

несільськогосподарського  призначення

протягом 

року

Розробники 

документації
100,000 90,000 10,000

Встановлення місця розташування 

об’єктів, меж земельних діляннок, 

виявлення земель, що не 

використовуються, викоритовуються 

нераціонально або не за цільовим 

призначенням, виявлення 

деградованих сільськогосподарських  

угідь і забруднених земель, 

здійснення державного контролю за 

використанням

45 га

5 Підготовка, організація та проведення 

земельних торгів у формі аукціону

протягом 

року

Розробники 

документації із 

землеустрою

45,000 45,000 Визначення оптимальної плати за 

користування земельними ділянками, 

оформлення відповідної 

землевпорядної документації, 

забезпечення прозорості та 

запобігання корупцийним діянням в 

області ринку земель

5 технічних 

умов

8

Виготовлення документації із землеустрою на 

земельні дялянки комунальної власності
протягом 

року

Розробники 

документації із 

землеустрою

25,000 25,000

Оформлення права комунальної 

власності на земельні ділянки для 

подальшого використання їх по 

цільовому призначенню
80 га

Створення умов для 

здійснення реформ в галузі 

землеустрою в об’єднаних 

територіалльних громадах 

Донецької області

10

Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу, 

відповідно до статті 128 Земельного кодексу 

України, за рахунок авансу, внесеного 

покупцем земельної ділянки

протягом 

року

Розробники 

документації із 

землеустрою

13,902 13,902

Кількість заходів, од

4

Рядок " Всього " викласти в такій редакції 4114,189 2550,0 1106,589 212,600 245,000

В пункті 10 стовпчики 6 та 9  викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

В пункті 4 стовпчики 6 та 9  викласти в новій редакції:

Надавати  допомогу та 

підтримку процесу об’єднання 

місцевих громад шляхом 

сприяння процесу узгодження 

між громадами, а також 

інституційному та 

організаційному зміцненню

Пункти  5 та 8  вилучити з заходів розділу:

Надавати  допомогу та 

підтримку процесу об’єднання 

місцевих громад шляхом 

сприяння процесу узгодження 

між громадами, а також 

інституційному та 

організаційному зміцненню

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджет

у

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника

значення 

показника

Додаток  2

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2. 14 " Розвиток земельних відносин" 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



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

В п. 14, 27, 33, 34, 35, 36, 38, 

53, 56 заходів стовпчик  6, 9, 

13 викласти в новій редакції

14 Компенсаційні виплати за 

пільгове перевезення окремих 

категорій громадян 

автомобільним транспортом

Протягом 

року
УСЗН 358,0 358,0 Кількість пільговиків 13383 особи

27
Видатки на забезпечення дітей 

з інвалідністю і дітям віком  до 

трьох років, які належать до 

групи ризику щодо отримання 

інвалідності, реабілітаційних 

послуг

Протягом 

року
УСЗН 130,0 130,0 Кількість дітей 9 осіб

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 1226,7 807,6 419,1 Кількість дітей 89

34 Надання матеріальної 

допомоги громадянам, 

постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

осіб, прирівняних до них, 

ветеранів війни та праці, 

ветеранів Афганської війни 

(воїнів-інтернаціоналістів), осіб 

з інвалідністю

Протягом 

року
УСЗН 453,5 453,5

Кількість отримувачів 

матеріальної допомоги
590 осіб

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.



35 Відшкодування вартості 

проведеного обстеження 

методом комп’ютерної 

томографії,  громадянам 

постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

осіб прирівняних до них, 

ветеранів війни та праці, 

ветеранів Афганської війни 

(воїнів-інтернаціоналістів), осіб 

з інвалідністю

Протягом 

року
УСЗН 6,5 6,5

Кількість пільгової категорії 

громадян
3 особи



36 Підписка міської газети, 

забезпечення публікації 

тематичних матеріалів щодо 

вшанування громадян 

постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

осіб прирівняних до них, 

ветеранів війни та праці, 

ветеранів Афганської війни 

(воїнів-інтернаціоналістів), осіб 

з інвалідністю

Протягом 

року
УСЗН 40,0 40,0 Кількість видань 148 од.

38 Надання матеріальної 

допомоги особам з  

інвалідністю, ветеранам війни  

і праці, непрацездатним, 

малозабезпеченим 

громадянам, на підставі 

обстеження їх соціально- 

побутових умов проживання (в 

т.ч. надання матеріальної 

допомоги на поховання 

виконавцям волевиявлення 

померлих малозабезпечених 

Протягом 

року
УСЗН 1732,2 1732,2

Кількість отримувачів 

матеріальної допомоги
864 особи

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 71,8 71,8 Кількість дітей 14

56

Виплата у 2020 році соціальної 

матеріальної допомоги особам, 

які проживають у Донецькій 

області та при народженні 

дитини у період з 01 вересня 

2018 року по 31 грудня 2019 

року мали право на натуральну 

допомогу «пакунок малюка» та 

не отримали її, або опікуну 

такої дитини

1332,5 1332,5
Кількість отримувачів 

допомоги
410 осіб

В п. 46,47,48 заходів 

стовпчики  6, 8, 13 викласти 

в новій редакції

46 Пільгове медичне 

обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Протягом 

року
УСЗН 48,9 48,9 Кількість пільговиків 35 осіб

47
Видатки на поховання 

учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни

Протягом 

року
УСЗН 8,4 8,4 Кількість отримувачів 4 особи

48 Компенсаційні виплати особам 

з інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на транспортне 

обслуговування

Протягом 

року
УСЗН 16,5 16,5

Кількість  отримувачів 

компенсації
37 осіб

Пунк 49 виключити з заходів 

розділу



49
Встановлення телефонів 

особам з інвалідністю I і II груп

Протягом 

року
УСЗН 0,2 0,2 Кількість  пільговиків 0

«Всього по розділам» 

викласти в новій  редакції 180167,71 172114,63 2504,00 5549,08

Секретар міської ради                                                                                                           Т.Ю. Каракуц



Додаток 4

обласн

ого

бюдже

ту

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

1 Придбання 

житла  для осіб з 

числа дітей-сиріт 

та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування,на 

умовах 

співфінансуванн

я

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради, 

Служба у 

справах дітей 

Лиманської 

міської ради

1322,0 872,0 450,0 Надання житла 

особам з числа 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування

1

Всього 1322,0 8,0 9,0

В пункті 1 стовпчики 6,8 викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.18 «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" Програми економічного і соціального 

розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік 

2. Заходи щодо забезпечення виконання завдань 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.



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



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

50. Проведення проектних робіт (виготовлення ПКД)  

«Капітальний ремонт інженерних мереж Торського 

НВК технічний  ресурс яких вичерпано, за адресою: 

вул. Роднікова 17-А, с. Торське, Лиманський район, 

Донецька область»

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

43,2 43,2 Кількість ПКД 1

51. Коригування ПКД та проведення експертизи по 

проекту «Реконструкція харчоблоку 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5, 

розташованої за адресою вул.Театральна,5а»

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

35,001 35,001 Кількість ПКД 1

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

26. Придбання  котлів по закладам освіти Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

166,8 166,8 Кількість 

котлів

3

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

20. Капітальний ремонт ділянки теплової мережі на 

абонентських вводах з встановленням вузлів обліку 

теплової енергії за адресою: 84406, м. Лиман, 

вул.Незалежності, 15

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді 

та спорту

217,5 217,5 Кількість вузлів 

обліку теплової 

енергії

3

Рядок «Ітого» викласти в такій редакції: 72525,297 4768,634 2854,903 62914,06 1987,7

Доповнити пунктами 50-51 такого змісту:

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

Стовпчики 6, 9 та 13 викласти в новій редакції:

Стовпчики 6 та 9 викласти в новій редакції:

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

Додаток 5

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.



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

 В пунктах 1,2,8,14,19 стовпчики 6,9 викласти в новій редакції:

1 Впровадження електронного  документообігу в закладах охорони 

здоров'я

Протягом 

року

КНП "Лиманська  ЦРЛ" 1704,4 1704,4 Кількість закладів,в яких буде 

забезпечено  підключення 

МІК;кількість амбулаторій  та 

адміністративний  корпус 

ЦПМСД;кількість програмного 

забезпечення(одиниць)

2;85

2. Забезпечитти  придбання житла для кадрів амбулаторії ЗП-СМ 

смт.Дробишеве та лікаря кардіолога

Протягом 

року

Виконавчий комітет 

Лиманської міської ради, 

КНП «Лиманська  ЦРЛ»,  

КНП 

"ЦПМСД"Лиманської 

міської ради

545,0 545,0 Забезпечення  житлом лікарів: 

1 будинок, 1 квартира

2

8 Придбання медичного обладнання (лапороскопічна  стійка,апарат 

штучної вентиляції легенів,ендоскопічна система   з відеоскопом,12-

канальний   холтерівський добовий монітор ЕКГ та АТ,приліжкові 

манітори пацієнта,стіл операційний)

Протягом 

року

КНП "Лиманська  ЦРЛ" 7340,7 7340,7 Придбання медичного 

обладнання (лапороскопічна  

стійка,апарат штучної 

вентиляції 

легенів,ендоскопічна система   

з відеоскопом,12-канальний   

холтерівський добовий 

монітор ЕКГ та АТ,приліжкові 

манітори пацієнта,стіл 

операційний)

1;1;1;1;3;1

14 Придбання медичного обладнання (професійний дефібілятор 

експертного  рівня,пульсоксиметр ,інфузійний насос,кисневий 

концентратор ,хірургічний аспіратор,гістероскоп))

Протягом 

року

КНП "Лиманська  ЦРЛ" 1206,9 1206,9 професійний дефібілятор 

експертного  

рівня,пульсоксиметр ,інфузійни

й насос,кисневий 

концентратор ,хірургічний 

аспіратор,гістероскоп

6;8;4;2;2

19 Поточний ремонт приміщень під стаматологічне  відділення за 

адресою,вул.К.Гасієва  36а

Протягом 

року

КНП "Лиманська  ЦРЛ" 189,98 189,98

доповнити пунктами 22, 23 такого змісту:

22 Виготовлення робочого проекту по об’єкту "Капітальний  ремонт 

інженерних мереж амбулаторії ЗП-СМ смт. Зарічне технічний ресурс 

яких вичерпано за адресою: вул. Центральна 104 смт. Зарічне 

Лиманський  р-н, Донецька область"

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської ради

43,2 43,2 Виготовлення робочого 

проекту, кількість об'єктів

1

23 Проведення технічного обстеження приміщень на предмет доступності 

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщень амбулаторій

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської ради

30,0 30,0 Проведення технічного 

обстеження приміщень та 

видача висновку, кількість 

амбулаторій

12

в пункті 1 стовпчики 6, 9 викласти в новій редакції

Розвивати інфраструктуру системи  охорони здоров'я

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 6

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.



1 Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля 

добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію населення і 

вагітних

Протягом 

року

КНП “Лиманська ЦРЛ”, 

КНП “ЦПМСД” 

Лиманської міської ради

194,9 194,9 Довести скрінінгове 

дослідження на ВІЛ-інфекцію, 

охоплення ДКТ(оплата послуг 

обстеження, придбання 

предметів медичного 

призначення  для обстеження) 

населення- 2138, вагітних - 

1000 осіб

3138

Стовпчики  6,9 пункту 1 викласти в новій редакції:

1 Виявлення хворих на туберкульоз  шляхом проведення безоплатного 

рентгенологічного та  бактеріоскопічного  обстеження

Протягом 

року

КНП "Лиманська  ЦРЛ" 19,7 19,7 Загальна кількість  проведених  

рентгенографій,флюрографій,б

актеріоскопій

2368;8592;160

в пунктах 1,2 стовпчики 6, 9 викласти в новій редакції

1
Забезпечення  цукровознижуючими препарами та лікарськими засобами 

для нецукрового діабету

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської ради

10,0 10,0
Кількість хворих, які 

отримують цукровознижуючі 

препарати  - 112 осіб, та 

забезпечені  лікарськими 

засобами для нецукрового 

діабету 1 особа

113

2 Забезпечення  системою безперервного моніторингу глюкози для дітей Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської ради

87,7 87,7 Придбання системи: ресивер, 

трансмітер , сенсор, одиниць

6

в пункті 3 стовпчики 6 та 7 викласти в наступній редакції:

3. Забезпечення  препаратами  інсуліну Протягом 

року

Виконавчий комітет 

міської ради

2134,8 1812,2 322,6 Кількість хворих, що 

знаходиться на Д-обліку, 

забезпечено  інсуліном

243

в пунктах 1,3,4,5 стовпчики 6, 9 викласти в новій редакції

1 Медикаментами Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської ради

517,8 517,8 Безоплатний  та пільговий 

відпуск медикаментів

1000

3 Слуховими апаратами Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської ради

351,9 351,9 Кількість осіб 10

4 Засобами технічної реабілітації Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської ради

181,2 181,2 Придбання памперсів  для 

дорослих  - 33 особи і дітей 15 

осіб та, калоприємників, 

катетер  Фолея. Кількість 

одиниць

48

5 Медикаменти для надання паліативної допомоги, придбання 

спеціальних рецептурних бланків для виписки накротичних препаратів 

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської ради

145,3 145,3 Безоплатний  та пільговий 

відпуск медикаментів; 

кількість бланікв, од.

80; 200

в пункті 1 стовпчики 6, 9 викласти в новій редакції

1

Лікарськими  засобами  для дорослих Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської ради

149,0 149,0 Хворі забезпечуються 

медикаментами  за рахунок 

пільгових рецептів

22

в пункті 1 стовпчики 6, 9 викласти в новій редакції

1 Лікарськими  засобами  для дітей Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської ради

20,0 20,0 Забезпечення  хворих 

медикаментами  за рахунок 

пільгових рецептів. Кількість 

осіб

7

Стовпчики  6,9 пункту 2 викласти в новій редакції:

2. Контрацептивами (оральні,бар'єрні,ВМК та інші)для жінок яким 

вагітність та пологи загрожують життю

Протягом 

року

КНП "Лиманська  ЦРЛ" 45,7 45,7 Придбання контрацептивів  

Фемоден-

таблетки;внутрішньоматкові 

спіралі;ДепоПровер 50л для 

попередження небажаної  

вагітності 

                          

1200табл;100спір;50

фл

в пунктах 1,5 стовпчики 6, 9,13 викласти в новій редакції

Інше завдання: забезпечення  дітей, хворих на 

орфанні захворювання

Інше завдання: забезпечення  жінок фертильного 

віку та вагітних

Інше завдання: забезпечення  хворих на ВІЛ-

інфекцію і СНІД та профілактика  ВІЛ-інфекції

Інше завдання: забезпечення  хворих на туберкульоз 

та профілактика  захворювання

Інше завдання: забезпечення  хворих на цукровий та 

нецукровий діабет

Інше завдання: забезпечення  пільгової категорії 

населення

Інше завдання: забезпечення  дорослих хворих на 

орфанні захворювання



1. Засобами індивідуального захисту, виробами медичного призначення , 

дезинфікуючих засобів

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської ради

877,4 877,4 Кількість костюмів 

біологічного захисту; засобів 

індивідуального захисту; 

дезінфекційних засобів; 

виробів медичного 

призначення ; швидких тестів

1100; 347; 99; 3552; 

19

2 Засобами індивідуального  захисту,виробами медичного 

призначення ,дезинфікуючих засобів

Протягом 

року

КНП "Лиманська  ЦРЛ" 1094,42 1094,42 Кількість костюмів 

біологічного захисту;засобів 

індивідуального  

захисту;дезінфекційних 

засобів(дермалонг,террацид 

премиум,хлорантин 

актив,санабриз количество в 

литрах) ;виробів медичного 

призначення ;медичні 

маски,респіратори,рукавички 

латексні,бахіли 

одноразові,халати ізоляційні 

медичні одноразові.

2104;252;99(330л);96

7;10648;2000;10000;2

000;2000.

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської міської ради

129,6 129,6 Кількість бактерицидних 

опромінювачів; 

пульсоксиметрів; центрифуг

21; 23; 3

КНП "Лиманська  ЦРЛ" 1001,0 1001,0 Кількість  бактерицидних 

опромінювачів;пульсоксиметрі

в;центрифуг,кисневих 

концентраторів .

10;23;16

Доповнити пунктами 6,7,8 наступного змісту:

6 Придбання кисню медичного  газоподібного

Протягом 

року

КНП "Лиманська  ЦРЛ"

180,0 180,0

Забеспечення киснем 

медичним хворих на гостру  

респіратурну хворобу COVID-

19,спричиненою 

коронавірусом  SARS-CoV-2                

Кількість балонів

450 балонів

7 Видатки на  доплати  до оплати праці працівникам Протягом 

року

КНП "Лиманська  ЦРЛ" 655,7 655,7 Видатки на  доплати  до 

оплати праці працівникам

62 прац.

8 Нарахування на доплати до оплати праці  працівникам Протягом 

року

КНП "Лиманська  ЦРЛ" 144,3 144,3 Нарахування на доплати до 

оплати праці  працівникам

62 прац.

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Інше завдання: забезпечення  противоепідемічних 

заходів

5. Придбання медичного та лабораторного обладнання
Протягом 

року



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Інше завдання: створювати позитивну репутацію 

активно-патріотичного громадянина через 

проведення культурних заходів, орієнтованих на 

патріотичне виховання

1.
Організація та проведення культурно-масових заходів 

(фестивалі, концерти, свята, ювілеї, вечори, виставки тощо). 

Протягом  

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради
449,4 449,4

Кількість культурно-

масових заходів
47

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 2718,5 2698,5 20,0

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

Секретар міської ради                                                                                                 Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 7

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.



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Задоволення потреб громадян у доступних, якісних 

і безпечних перевезеннях

1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно 

обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів 

і багажу автомобільним транспортом на міському маршруті 

КП "Лиманська СЕЗ" (КЕКВ 2610)

Протягом  

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

153,5 153,5 Відшкодування різниці 

між встановленими та 

економічно 

обґрунтованими 

тарифами на послуги з 

перевезення пасажирів і 

багажу автомобільним 

транспортом на міському 

маршруті КП "Лиманська 

СЕЗ"

Рядок «Всього» викласти в такій редакції: 153,5 153,5

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

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 8

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.29 «Регулювання цін на послуги місцевого 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.


