
 

 

 

 

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 

20.12.2018 року № 7/58-2737 

“Про затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 

рік та основні напрями розвитку 

на 2020 і 2021 роки” 

 

  
 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про внесення змін  до рішення 

міської ради від 20.12.2018 року № 7/58-2737 “Про затвердження Програми економічного 

і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та 

основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки””, 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 20.12.2018 року № 7/58-2737 “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки”. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 
 

 

 

 

Міський голова                                            П.Ф. Цимідан 

 

 



 

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

 
___________                                                                            №  ____________ 
                                                                   м. Лиман 
 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 20.12.2018 

року № 7/58-2737 “Про 

затвердження Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 

2021 роки” 

 

Розглянувши листи:  відділу культури і туризму міської ради від 28.11.2019 

року № 01/05-501; відділу житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради від 28.11.2019 року №7150-02-06, керуючись п. 22 ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями 

розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами, внесеними рішеннями міської ради: від 

29.12.2018 року  № 7/59-2806, від 21.02.2019 року № 7/61-2850, від 21.03.2019 року 

№ 7/62-3013, від 18.04.2019 року № 7/63-3225, від 16.05.2019 року № 7/64-3397, від 

21.06.2019 року № 7/65-3532, від 18.07.2019 року № 7/66-3693, від 22.08.2019 року 

№ 7/67-3803, від 19.09.2019 року № 7/68-3916, від 17.10.2019 року № 7/69-4159, від 

21.11.2019 року № 7/71-4310, від 13.12.2019 року № 7/72-4468): 
1.1. розділ 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
в підрозділі “Капітальний ремонт” 
в пункті 8 цифри “2513,094” замінити на “2493,767” 
доповнити пунктом 17 такого змісту: “Коригування ПКД по об’єкту: 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №2 пров. Робочий, м. Лиман” 
згідно додатку 1 (додається). 
1.2. розділ 3.18 “Культура і туризм”: 
доповнити пунктом 18 такого змісту: “Придбання ноутбуку з 

предустановленою ОС для Музичної школи м. Лиман”; 
доповнити пунктом 19 такого змісту: “Придбання комп'ютеру у зборі з 

предустановленою ОС для централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму” 
згідно додатку 2 (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

облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

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

Житлове  господарство

Капітальний ремонт 

Пункт 8 стовпчик 6,9 викласти 

в новій редакції

8

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку №2 

пров.Робочий, м.Лиман 

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
2493,767 2493,767 Кількість, м² 510

Додати пункт 17

17

Коригування ПКД по об'єкту: 

Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку №2 

пров.Робочий, м.Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
19,327 19,327 Кількість, одиниць 1

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

найменування 

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 3.4. “Житлове  господарство  та комунальна інфраструктура” Програми  економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та 

основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат



облас-

ного

бюджету

районних 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Укріплення 

основних фондів та 

покращення якості 

надання послуг

18. Придбання ноутбуку з 

предустановленою ОС для Музичної 

школи м. Лиман

Протягом 

року

Відділ 

культури і 

туризму 

Лиманської 

міської ради

19,9 19,9 Кількість придбаної 

техніки

1

19. Придбання комп'ютеру у зборі з 

предустановленою ОС для 

централізованої бухгалтерії відділу 

культури і туризму

Протягом 

року

Відділ 

культури і 

туризму 

Лиманської 

міської ради

20,5 20,5 Кількість придбаної 

техніки, одиниць

1

Всього 4050,0 4030,0 20,0

Доповнити пунктами 18-19 такого змісту:

Рядок "Всього" 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 2

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 3.18. "Культура і туризм" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та  основні 

напрямки  розвитку на 2020 і 2021 роки"

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


