
 

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

комітету міської ради від 01.04.2020 

першого заступника міського

відділу культури і туризму

освіти, молоді та спорту міської

року № 05/01-12/442 та від

архітектури виконавчого комітет

“Центр первинної медико

року № 420; КНП “Лиманська

відділу інвестиційної діяльності

№2631-02-06, керуючись п

Україні” міська рада 
 

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 “Дорожнє господарство

в пункті 10 цифри “1147,024” 

підрозділ “Утримання

в пункті 4 цифри “1094,494” 

доповнити пунктом

 

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 житлово-комунального господарства

ради від 01.04.2020 року №2033-02-06, 29.04.2020 

заступника міського голови Драча Ю.А. від 06.04.2020 

і туризму міської ради від 29.04.2020 року №

спорту міської ради від 14.04.2020 року № 05/01

та від 29.04.2020 року № 05/01-12/448; відділу

виконавчого комітету міської ради від 29.04.2020 року

первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської

КНП Лиманська центральна районна лікарня” від 28.04.2020 

інвестиційної діяльності виконавчого комітету міської

керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве

зміни до Програми економічного і соціального

ної 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): 
Житлове господарство та комунальна інфраструктура

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

будинку №4 вул. Івана Лейко, м. Лиман” 
Дорожнє господарство” 

цифри “1147,024” замінити на “1137,524” 

Утримання, ремонт та будівництво об’єктів зовнішнього

“1094,494” замінити на “161,158” 

пунктом 6 такого змісту: “Поточний ремонт

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

№  ____________ 

комунального господарства виконавчого 

06, 29.04.2020 року №2653-02-06, 

від 06.04.2020 року №2147-02-4; 

року № 01/01-152; управління 

року № 05/01-12/413, від 28.04.2020 

відділу містобудування та 

 29.04.2020 року № 2618-02-06; КНП 

иманської міської ради від 29.04.2020 

лікарня від 28.04.2020 року № 679; 

комітету міської ради від 29.04.2020 

Про місцеве самоврядування в 

соціального розвитку Лиманської 

змінами внесеними рішенням міської 

року № 7/76-5194; від 27.03.2020 

раструктура” 

Капітальний ремонт покрівлі та оголовків 

єктів зовнішнього освітлення” 

Поточний ремонт ліній зовнішнього 



освітлення вул.Слави, м.Лиман, Донецької області” 

підрозділ “Утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних та 

фінансування робіт з інвентаризації земельних ділянок під кладовища” 

доповнити пунктом 6 такого змісту: “Капітальний ремонт огорожі на кладовищі 

Лиманської ОТГ с. Ярова” 

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 2.13 “Впровадження заходів територіального планування”: 
пункт заходів 4 “Містобудівна документація: «Внесення змін до генерального 

плану смт. Зарічне Лиманського району з розробленням плану зонування»” визнати 

таким, що втратив чинність 

згідно додатку 2 (додається). 

1.3. розділ 2.19 “Освіта”: 
доповнити пунктом 23 такого змісту: “Придбання твердопаливних котлів по 

закладам освіти”; 

в пункті 7 “Забезпечення підвозу учнів до місця навчання в сільській місцевості” 

цифри “6349,4” змінити на “5864,2”; 

в пункті 18 “Придбання обладнання для закладів освіти для надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами” цифри “86,5” змінити на “99,2” 

згідно додатку 3 (додається). 

1.4. розділ 2.20 “Охорона здоров'я”: 

доповнити пунктом 4 такого змісту: “Придбання віконних та дверних блоків”; 

доповнити пунктом 15 такого змісту: “Придбання медичного обладнання 

(Портативні рециркулятори з НЕРА-фільтром (обьєм повітря, що проходить через 

прилад, не менше 300 м3/год), бактерицидний опромінювач); 

доповнити пунктом 16 такого змісту: “Придбання меблів офісних для 

ординаторської хірургічного відділення”; 

в пункті 1 “Забезпечення засобами індивідуального захисту, виробами медичного 

призначення, дезінфікуючих засобів” цифри “766,7” змінити на “887,8”, найменування 

показника “Кількість комплектів одягу захисного № 2 одноразового використання; 

швидких тестів на коронавірус; засобів індивідуального захисту та дезінфекційних 

засобів” змінити на “Кількість костюмів біологічного захисту; швидких тестів на 

коронавірус; засобів індивідуального захисту та дезінфекційних засобів; виробів 

медичного призначення”, значення показника “1200; 300; 280” змінити на “1100; 300; 

351; 971”; 

в пункті 2 “Засобами індивідуального захисту, виробами медичного призначення, 

дезінфікуючих засобів” цифри “422,0” змінити на “482,0”, найменування показника 

“Кількість комплектів одягу захисного № 2 одноразового використання; кількість тест-

систем” змінити на “Кількість комплектів одягу захисного № 2 одноразового 

використання; кількість тест систем; кількість медичних масок”, значення показника 

“703; 300” змінити на “700; 300; 12000” 

згідно додатку 4 (додається). 

1.5. розділ 2.22 “Культура і туризм”: 



доповнити пунктом 8 такого змісту: “Технічне переоснащення системи 

газопостачання нежитлового приміщення за адресою: вул. Свободи, 46 м. Лиман”; 

доповнити пунктом 9 такого змісту: “Розробка проектно-кошторисної 

документації з отриманням позитивного експертного висновку експертизи на об’єкт 

“Капітальний ремонт фундаменту, вимощення, пандусу та сходів будівлі Центру 

культури і дозвілля ім. Горького за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. 

Незалежності, 17”” 

згідно додатку 5 (додається). 

1.6. Розділ 2.23 “Заходи, пов'язані з наслідками проведення ООС та АТО на 

території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб” 

доповнити пунктом 10 такого змісту: “Придбання у комунальну власність квартир 

для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам” 

згідно додатку 6 (додається). 

1.7. розділ 2.30 “Інші заходи у сфері автотранспорту”: 
в пункті 2 “Фінансова підтримка «Лиманська СЄЗ» (компенсація збитків за міські 

перевезення за період карантину)” цифри “216,0” змінити на “315,945”, значення 

показника “3/32 доби” змінити на “3/49 діб” 

згідно додатку 7 (додається). 

1.8. Доповнити розділом 2.31 “Розвиток альтернативної та відновлювальної 

енергетики, будівництво нових енергооб’єктів”: 

пунктом 1 такого змісту: «Створення робочої групи із залученням кваліфікованих 

спеціалістів з питань альтернативних та відновлюваних джерел енергії»; 

пунктом 2 такого змісту: «Проведення моніторингу та енергомодернізації об’єктів 

комунального господарства»; 

пунктом 3 такого змісту: «Визначення основних напрямків політики Лиманської 

об’єднаної територіальної громади  щодо енергозбереження та ефективного 

використання енергетичних ресурсів на підприємствах, у житлово-комунальному 

господарстві, бюджетних установах та побуті, що сприятиме забезпеченню сталого 

соціального і економічного розвитку громади»; 

пунктом 4 такого змісту: «Будівництво сонячних електричних станцій на 

земельних ділянках потужністю 10-20 МВт. для виробництва електроенергії»; 

пунктом 5 такого змісту: «Залучення грантових коштів міжнародних фінансових, 

благодійних, приватних  та інших організацій для впровадження проектів з 

енергозбереження та підвищення енергоефективності», 

згідно додатку  8 (додається). 

1.9. В додатку 4 розділу 4 “Перелік проектів, реалізація яких передбачається за 

рахунок інших коштів” в пункті 4 викласти в новій редакції назву заходів та змінити 

цифри: 

в підпункті 4.1.1. “Будівництво електромереж до промислового майданчика 

Індустріального парку “Лиманський”. Коригування”, цифри «8539,622» змінити на 

цифру «9840,746»; 

в підпункті 4.1.2. “Будівництво водопровідної мережі до промислового 

майданчика Індустріального парку “Лиманський”. Коригування», цифри «665,274» 

змінити  на цифру «960,420»; 

в підпункті 4.1.3. “Будівництво газопроводу середнього тиску до промислового 

майданчика Індустріального парку “Лиманський”. Коригування», цифри «1007,091»  

змінити  на цифру «1088,002» 

згідно додатку  9 (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

6 Благоустрій територій населених пунктів

6.1 Дорожнє господарство

В пункті 10 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції

10
Капітальний ремонт тротуару с.Рубці, парк від 

(ЦКБ до ЗОШ) (коригування)

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
1137,524 1137,524  Кількість, м² 627

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 22892,497 0,000 0,000 22892,497 0,000 0,000

2.7. Житлове господарство та комунальна інфраструктура 

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 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

6.3
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, 

одиниць
677/18

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

6.5

Утримання та благоустрій місць поховань, 

поховання безрідних та фінансування робіт з 

інветаризації земельних ділянок під 

кладовища

Додати пункт 6

6
Капітальний ремонт огорожі на кладовищі 

Лиманської ОТГ с.Ярова

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
142,241 142,241 Кількість, м 250

Рядок "Всього" викласти в новій редакції 2250,591 0,000 0,000 2250,591 0,000 0,000

Рядок "Всього благоустрій" викласти в 

новій редакції
35210,892 0,000 0,000 35210,892 0,000 0,000

7
Відшкодування витрат на утримання 

об'єктів благоустрою

В пункті 1 стовпчики 3,6,9,13 викласти в 

новій редакції

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 — 

974 км, 

водопостачання – 

85,8 км, 

світлоточок - 4975 

од. 
Рядок "Всього" викласти в новій редакції 3807,349 0,000 0,000 3807,349 0,000 0,000

Рядок "Всього по Програмі" викласти в 

новій редакції
143467,388 0,000 0,000 45428,798 0,000 98038,590

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                        Т.Ю. Каракуц



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

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

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

500,0 500,0 Містобудівна 

документація

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 430,0 430,0

Пункт заходів 4 визнати 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

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.
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1 проект

Очікуваний 

результат

значення показника



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Запроваджувати  інноваційні освітні програми у 

середній школі та розбудовувати  систему «освіта 

впродовж життя»

7 Забезпечення підвозу учнів до місця навчання в сільській місцевості Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

5864,2 5864,2 Кількість учнів, які

потребують підвозу

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 18. Придбання обладнання для закладів освіти для надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами

Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

99,2 99,2 Кількість обладнання, 

одиниць

Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 23 Придбання твердопаливних котлів по закладам освіти Протягом  

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

266,3 266,3 Кількість котлів, одиниць

Рядок «Ітого» викласти в новій редакції 63288,695 99,2 61201,795 1987,7

Стовпчики 6,9 пункту заходів 7 викласти в такій редакції:

Стовпчики 6,9 пункту заходів 18 викласти в такій редакції:

Доповнити пунктом 23 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

Додаток 3

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.
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700

7

2

Очікуваний 

результат

значення показника



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

15 Придбання медичного обладнання (Портативні рециркулятори з НЕРА-

фільтром (обьєм повітря, що проходить через прилад, не менше 300 

м3/год), бактерицидний опромінювач)

Протягом 

року

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ"

132,0 132,0 Портативні 

рециркулятори з НЕРА-

фільтром (обьєм 

повітря, що проходить 

через прилад, не менше 

300 м3/год), 

бактерицидний 

опромінювач

20; 4

16 Придбання меблів офісних для ординаторської хірургічного 

відділення

Протягом 

року

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ"

22,8 22,8 Стіл письмовий; стілець 

офісний; шафа для 

одягу; шафа для паперів

5; 8; 2; 1

Інше завдання: забезпечення противоепідемічних 

заходів

1. Забезпечення засобами індивідуального захисту, виробами медичного 

призначення, дезінфікуючих засобів

Протягом 

року

КНП "ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

887,8 887,8 Кількість костюмів 

біологічного захисту; 

швидких тестів на 

коронавірус; засобів 

індивідуального захисту 

та дезінфекційних 

засобів; виробів 

медичного призначення

1100; 300; 351; 971

Інше завдання: забезпечення противоепідемічних 

заходів

2 Засобами індивідуального захисту, виробами медичного призначення, 

дезінфікуючих засобів

Протягом 

року

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ"

482,0 482,0 Кількість комплектів 

одягу захисного № 2 

одноразового  

використання; кількість 

тест систем; кількість 

медичних масок

700; 300; 12000

Інше завдання: забезпечення противоепідемічних 

заходів

4. Придбання віконних та дверних блоків Протягом 

року

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ"

36,3 36,3 Кількість відділень для 

встановлення блоків, 

одиниць

2

Рядок «Всього» викласти в такій редакції: 33834,9 1743,5 32091,4

Доповнити пунктами 15-16 такого змісту:

Розвивати інфраструктуру системи охорони 

здоров 'я 

Стовпчики 6,9, 12, 13 пункту заходів 1 викласти в такій редакції:

Стовпчики 6,9, 12, 13 пункту заходів 2 викласти в такій редакції:

Доповнити пунктом 4 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 4

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.



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

8. Технічне переоснащення системи газопостачання нежитлового 

приміщення за адресою: вул. Свободи, 46 м. Лиман

Протягом  

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

24,8 24,8 Кількість об'єктів, що 

буде переоснащено, 

одиниць

9 Розробка проектно-кошторисної документації з отриманням 

позитивного експертного висновку експертизи на об’єкт “Капітальний 

ремонт фундаменту, вимощення, пандусу та сходів будівлі Центру 

культури і дозвілля ім. Горького за адресою: Донецька область, м. 

Лиман, вул. Незалежності, 17”

Протягом  

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради

35,4 35,4 Кількість ПКД, одиниць

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 1870,0 1850,0 20,0

Доповнити пунктами 8-9 такого змісту:

Інше завдання: укріплення основних фондів та 

покращення якості надання послуг

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

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.



13

1

1

Очікуваний 

результат

значення показника



Додаток 6

обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

Доповнити пунктом 10 наступного змісту

Створення системи 

психологічної, 

соціальної та 

фізичної 

реабілітації для 

населення, яке 

постраждало 

внаслідок 

проведення 

конфлікту. 

Підтримувати 

воїнів АТО та їх 

сім'ї

10 Придбання у комунальну власність квартир для 

надання в тимчасове користування внутрішньо 

переміщеним особам

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

800,0 560,0 240,0 Кількість, 

квартир

2 (1 - 

двокімнатна, 1 - 

трикімнатна)

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 52045,3 51136,3 69,0 840,0

2.23. Заходи, пов'язані з наслідками проведення ООС та  АТО  на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб

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 2.23. «Заходи, пов'язані з наслідками проведення ООС та  АТО  на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» 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

Забезпечення ефективного функціонування 

житлово-комунального господарства та 

безперебійного енерго-, газо- та водопостачання 

об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони 

здоров 'я

2. Фінансова підтримка «Лиманська СЄЗ» (компенсація збитків за міські 

перевезення за період карантину)

Протягом 

року

КП «Лиманська 

СЄЗ»

315,945 315,945 Кількість водіїв, робочих 

днів

3/49 діб

Всього 372,541 372,541

Стовпчики 6, 9, 13 пункту заходів 2 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 7

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів 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

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



Додаток 8

до рішення міської ради

____________№_______

Зміни до Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік

Завдання Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.
Очікуваний результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

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

1.

2. 1

3. 1

4. 1

5. 1

Всього 0 0 0 0 0 0

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

№
з/п

Термін
виконан-

ня 
Держав-

ного
бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування 
показника

значення 
показника

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

Доповнити розділом 2.31 “Розвиток альтернативної та відновлювальної енергетики, будівництво нових енергооб’єктів”

1.3.2. Проводити енергоаудит та 
заходи зі зменшення енерговитрат у 

адміністративних будівлях та об“єктах 
соціальної інфраструктури

Створення робочої групи із 
залученням кваліфікованих 
спеціалістів з питань 
альтернативних та 
відновлюваних джерел енергії

Протягом 
року

Виконавчий комітет міської 
ради

1. Робоча група             
2. Проведено засідань

1                      3   
                             
                             
                           

Проведення моніторингу та 
енергомодернізації об’єктів 
комунального господарства

Протягом 
року

Відділ житлово-
комінального господарства 
виконавчого комітету 
міської ради

1. Звіт по моніторингу 
енергоспоживання в 
закладах та установах 
бюджетної сфери

Визначення основних 
напрямків політики 
Лиманської об’єднаної 
територіальної громади  щодо 
енергозбереження та 
ефективного використання 
енергетичних ресурсів на 
підприємствах, у житлово-
комунальному господарстві, 
бюджетних установах та 
побуті, що сприятиме 
забезпеченню сталого 
соціального і економічного 
розвитку громади

Протягом 
року

1. Відділ житлово-
комінального господарства 
виконавчого комітету 
міської ради    2.Управління 
освіти, молоді та спорту 
міської ради

1. Тиждень 
«Енергоефективність» 
у закладах освіти

Будівництво сонячних 
електричних станцій на 
земельних ділянках 
потужністю 10-20 МВт. для 
виробництва електроенергії

Протягом 
року

Виконавчий комітет міської 
ради

1. Сонячна електрична 
станція

Залучення грантових коштів 
міжнародних фінансових, 
благодійних, приватних  та 
інших організацій для 
впровадження проектів з 
енергозбереження та 
підвищення 
енергоефективності 

Протягом 
року

Виконавчий комітет міської 
ради

1. Укладення 
меморандуму про 
співпрацю



Державний 

фонд 

регіональног

о розвитку

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

4.1.1. “Будівництво електромереж до 

промислового майданчика Індустріального 

парку “Лиманський”. Коригування” 2020

 Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради 

9840,746 9840,746 9840,746

1.14 — Створення 

індустріальних парків 

на території Донецької 

області

4.1.2. “Будівництво водопровідної мережі 

до промислового майданчика 

Індустріального парку “Лиманський”. 

Коригування

2020

 Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради 

960,420 960,420 960,420

1.14 — Створення 

індустріальних парків 

на території Донецької 

області

4.1.3. “Будівництво газопроводу 

середнього тиску до промислового 

майданчика Індустріального парку 

“Лиманський”. Коригування

2020

 Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради 

1088,002 1088,002 1088,002

1.14 — Створення 

індустріальних парків 

на території Донецької 

області

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Додаток 9

до рішення міської ради

____________№_______

Зміни до Програми економічного  і соціального  розвитку Лиманської об'єднаної  територіальної громади на 2020 рік

Результативність реалізації проекту

(характеристика,  потужність 

відповідних об'єктів)

Відповідність Плану 

заходів з реалізації у 

2018-

2020 роках Стратегії 

розвитку Донецької 

області на період 

до 2020 року **  

(номер та назва 

технічного завдання) 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)

№ з/п Назва проекту Термін 

реалізації 

проекту

Виконавець

Викласти в новій  редакції  стовпчики  2,5,6,12 додатку 4  розділу 4. "Перелік проектів, реалізація  яких передбачається за рахунок інших коштів"

Підвищення 

конкурентноспроможності регіону, 

активізація інвестиційної діяльності 

та створення нових робочих місць. 

Прокладення електричних мереж, 

газового трубопроводу, мереж з 

водопостачання. Створення 1200 

нових робочих місць; 2500 м 

електромереж, 50 м газопроводу; 

1200 м мереж з водопостачання та 

100 м з водовідведення

Примітка

Всього у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші джерела 

фінансування *

Кошторисна 

вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2020 рік, тис.грн.  


