
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
     ___________                                                                             № ___________ 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд та схвалення проєкту рішення 
міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради 
від 24.12.2020 №8/3-72 “Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку Лиманської 
об'єднаної територіальної громади на 2021 рік” 

 

  
 

Розглянувши проєкт рішення міської ради “Про внесення змін до рішення 
міської ради від 24.12.2020 №8/3-72 “Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 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 проєкт рішення міської ради 

“Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-72 “Про 
затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 
територіальної громади на 2021 рік”. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Авдєєнко Н. П. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                        О.В. Журавльов 
 
 
 
 



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

45. Придбання ігрових комплексів Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

49,896 49,896 Кількість 
комплексів

1

46. Придбання теплового лічильника Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

67,0 67,0 Кількість 
лічильників 

1

47. Розробка проектно-кошторисної 
документації по “Капітальний ремонт 
індивідуального теплового пункту 
будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, 
розташованого за адресою вул. 
Театральна, 5а з встановленням вузла 
комерційного обліку теплової енергії”

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

10,438 10,438 Кількість ПКД 1

Секретар міської ради

Доповнити пунктами 45-47 такого змісту:
2.1.1. Підвищення якості та 
доступності дошкільної та базової 
середньої освіти

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Г. С. Андрєєва

Н. В. Ляшко

Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування показника значення показника

Додаток 1

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.11 “Освіта” Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 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

2.2.1. Підвищення якості і загальної 
доступності медичних послуг у 
містах та сільській місцевості

23. Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту 
“Капітальний ремонт. Влаштування 
багатофункціонального підйомника в будівлі КНП 
“Лиманська центральна районна лікарня” за 
адресою: вул. Незалежності, 64 м. Лиман

Протягом 
року

КНП 
“Лиманська 
ЦРЛ”

163,7 163,7 Кількість робіт 1

2.2.1. Підвищення якості і загальної 
доступності медичних послуг у 
містах та сільській місцевості

18. Виготовлення проектно-кошторисної документації 
по об’єкту: “Нове будівництво кисневої станції з 
генератором кисню з комплектом обладнання і 
підключення корпусів до медичного газопостачання 
КНП “Лиманська центральна районна лікарня” за 
адресою: м.Лиман, вул.Незалежності,64”

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

120,7 120,7 Кількість проєктів, 
одиниць

1

Інше завдання: забезпечення 
пільгової категорії населення

1. Зубним протезуванням Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

38,4 38,4 Кількість осіб 30

Інше завдання: забезпечення хворих 
на ВІЛ-інфекцію і СНІД  та 
профілактика ВІЛ-інфекції

1. Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору 
крові задля добровільного консультування і 
тестування на ВІЛ-інфекцію населення і вагітних, 
тестування із застосуванням методів ІФА 
(імуноферментного аналізу)

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ".,КНП 
"ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради  

221,48 221,48 Довести скрінінгове 
дослідження на ВІЛ-
інфекцію, охоплення ДКТ 
(оплата послуг 
обстеження, придбання 
предметів медичного 
призначення для 
обстеження), кількість 
осіб

5404

Інше завдання: забезпечення хворих 
на туберкульоз та профілактика 
захворювання

3. Своєчасне проведення туберкулінодіагностики у 
дітей 4 - 14 років

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

205,2 205,2 Кількість дітей яких буде 
провакциновано

5000

Інше завдання: забезпечення хворих 
на вірусний гепатит С

1. Оплата послуг, придбання предметів медичного 
призначення для обстеження на гепатит С, В

Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

16,1 16,1 Кількість своєчасно 
виявлених осіб 

300

Доповнити пунктом 23 такого змісту:

В пункті 18 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:

В пункті 1 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:

В пункті 1 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:

В пункті 3 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:

В пункті 1 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:

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 «Охорона здоров'я» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 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.



В пункті 2 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:



Інше завдання: забезпечення 
населення області медичними 
імунобіологічними препаратами 
проти вакцинокерованих інфекцій, 
зокрема сказу, правцю, ботулізму, 
туляремії тощо

2. Закупівля вакцин Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

59,2 59,2 Кількість осіб, що буде 
провакциновано

250

Інше завдання: забезпечення 
пільгової категорії населення

5. Засобами технічної  реабілітації Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

302,0 302,0 Кількість осіб, що буде 
забезпечено засобами 
технічної реабілітації

61

Інше завдання: забезпечення жінок 
фертільного віку та вагітних 

1. Для профілактики геморогічного синдрому у 
новонароджених 

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

0,0 0,0 Кількість осіб, що будуть 
забезпечені лікарським 
препаратом (Канавіт 50 
амп.)

0

4. Придбання  для новонароджених та 
кисневозалежних в т.ч. для недоношених

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

0,0 0,0 Придбання: пуповинні 
затискачі, канюлі 
назальні, одиниць

0

5. Придбання медикаментів для надання  невідкладної 
допомоги при септичних ускладненнях  

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

0,0 0,0 Придбання препарату 
Аугментин, кількість 
флаконів

0

Інше завдання: забезпечення хворих 
на цукровий та нецукровий діабет

2. Тест-смужками Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

0,0 0,0 Кількість хворих, які 
отримають тест-смужки

0

Інше завдання: забезпечення жінок 
фертільного віку та вагітних 

6. Забезпечення цитологічного обстеження жінок Протягом 
року

КНП "ЦПМСД" 
Лиманської 
міської ради

0,0 0,0 Кількість жінок, які 
підлягатимуть 
обстеженню

0

Секретар міської ради Н. В. Ляшко

В пункті 5 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції:

Пункти 1, 4 та 5 вважати такими, що втратили чинність: 

Пункт 2 вважати таким, що втратив чинність:

Пункт 6 вважати таким, що втратив чинність:

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Г. С. Андрєєва



облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

В п. 37 заходів стовпчик 6 ,9,13 
викласти в новій редакції

2.2.4. Поліпшення якості життя 
людей , що потребують особливої 
соціальної, медичної , психологічної 
та реабілітаційної допомоги 

37

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 осіб)

Протягом 
року

УСЗН 1576 1576
Кількість отримувачів 

допомоги, осіб
751

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                           Г.С. Андрєєва           

Секретар міської ради                                                                                Н. В. Ляшко

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 2.18. «Соціальний захист населення»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

Завдання
№
з/п

Зміст заходу
Термін

виконан-
ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



облас-
ного

бюджету

бюджету
міст,

районів, ОТГ

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

1.

Забезпечення якісного 
управління житловим фондом та 

поліпшення умов проживання 
мешканців

1.1
Капітальний ремонт житлового 

фонду

виключити пункт 1.1.2

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

2052,185 0,000 0,000 1949,576 0,000 102,609

4.

Забезпечення реалізації заходів з 
капітального ремонту та 

реконструкції водопровідно-
каналізаційного господарства

в пункті 4.4 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

інших 
джерел

найменування 
показника

Ціль 2. Якість життя та людський розвиток

2.20. Житлове господарство та комунальна інфраструктура

Додаток 4
до рішення міської ради
__________ № ________

Зміни до розділу 2.20 "Житлове господарство та комунальна інфраструктура" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

№ і назва 
завдання 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на 
період до 

2027 року або 
стратегії 
розвитку 

міста (району, 

№
з/п

Зміст заходу
Термін

виконан-
ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-
ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств



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

4.4
Утримання мереж водопостачання 

та каналізації Лиманської ОТГ
Протягом 

року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради, 

КП "Лиманська 
СЄЗ", КП 
"Компанія 

"Вода 
Донбасу" 

Лиманське 
ВУВКГ

929,878 929,878
 Кількість 
мереж, км

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

4242,020 0,000 0,000 4242,020 0,000 0,000

5.
Благоустрій територій населених 

пунктів

5.1.
Утримання та ремонт дорожньо-

мостового господарства 
(комунального значення)

в пункті 5.1.5 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

5.1.5
Розмітка проїзної частини 

автомобільних доріг та послуги з 
розмітки

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
174,797 174,797

Здійснено 
розмітку доріг 

км, м²

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

20363,823 0,000 0,000 20363,823 0,000 0,000

5.2.
Утримання, ремонт та 
будівництво об’єктів 

зовнішнього освітлення

в пункті 5.2.3 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

5.2.3
Утримання зовнішнього освітлення 

сіл та селищ Лиманської ОТГ 
Протягом 

року
КП "Лиманська 

СЄЗ"
739,058 739,058

Кількість мереж, 
км



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

в пункті 5.2.6 стовпчики 3,6,9,13 
викласти в новій редакції

5.2.6

Поточний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення за 

адресами: с.Ставки, м.Лиман 
(пров.Гоголя, вул.Запорізька, 

Залізнична, Ювілейна, Свободи, 
Петропавлівська, Театральна), 

с.Коровій Яр (вул.Миру, Ветеранів, 
Вишнева), с.Новоселівка (11 

вулиць), с.Дробишеве (8 вулиць), 
с.Терни (5 вулиць), с.Карпівка (3 
вулиці), с.Ямполівка (2 вулиці), 

с.Колодязі (1 вулиця), с.Іванівка (1 
вулиця) Донецької області

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

905,198 905,198
Кількість 

відремонтованих 
ліній, км

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

7725,913 0,000 0,000 7725,913 0,000 0,000

5.3.
Утримання зелених насаджень 

загального користування

в пункті 5.3.3 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

5.3.3
Витрати на воду для поливу 

зелених насаджень
Протягом 

року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
10,165 10,165 Кількість, м³

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

1685,867 0,000 0,000 1685,867 0,000 0,000

5.5.
Санітарне очищення, придбання 

обладнання та ліквідація 
стихійних звалищ

в пункті 5.5.6 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

5.5.6

Витрати на оплату запчастин 
транспорту, який виконує роботи 
пов'язані з санітарним очищенням 
об'єктів та елементів благоустрою

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
297,741 297,741

Кількість, 
одиниць



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

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

5056,285 0,000 0,000 5056,285 0,000 0,000

5.7.
Інші заходи з благоустрою, які не 
підпадають під пункти наведені 

вище

в пункті 5.7.4 стовпчики 6,9,13 
викласти в новій редакції

5.7.4
 Придбання постерів та матеріалів 

для розміщення
Протягом 

року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"
32,393 32,393

Придбано 
постерів, 
одиниць

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

5751,286 0,000 0,000 5751,286 0,000 0,000

Рядок "Всього благоустрій" 
викласти в новій редакції

41674,016 0,000 0,000 41674,016 0,000 0,000

Рядок "Всього за 
Програмою" викласти в 

новій редакції
52747,458 0,000 0,000 51430,398 577,390 739,670

Г.С. Андрєєва
Н.В. Ляшко

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
Секретар міської ради
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значення 
показника

до рішення міської ради
__________ № ________

Зміни до розділу 2.20 "Житлове господарство та комунальна інфраструктура" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

Очікуваний 
результат



13

40,5

11,2/327,57

1,586



13

11,483

1240

53



13

65



обласного
бюджету

районний 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

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

2.2.4. Поліпшення якості 
життя людей, що 
потребують особливої 
соціальної, медичної, 
психологічної та 
реабілітаційної допомоги

9 Придбання у комунальну власність квартир для 
надання в тимчасове користування внутрішньо 
переміщеним особам

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 
Лиманської 
міської ради

1071,400 763,000 0,000 308,400 0,000 0,000 придбання трьох квартир 1-однокімнатна,          
1-двокімнатна,            
1-трикімнатна

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Г. С. Андрєєва

Секретар міської ради Н. В. Ляшко

В пункті 9 стовпчик 6,9 викласти в новій редакції

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 2.23 «Заходи, пов“язані з наслідками проведення ООС, АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної 
громади на 2021 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.





підключення  корпусів  до  медичного  газопостачання  КНП  “Лиманська  центральна
районна лікарня” за адресою: м.Лиман, вул.Незалежності,64”” цифри “125,1” змінити
на “120,7”;

в пункті 1 “Зубним протезуванням” цифри “56,9” змінити на “38,4”;
в пункті  1  “Придбання  тест/систем,  реактивів  та систем відбору крові  задля

добровільного  консультування  і  тестування  на  ВІЛ-інфекцію  населення  і  вагітних,
тестування  із  застосуванням  методів  ІФА  (імуноферментного  аналізу)”  цифри
“310,38” змінити на “221,48”;

в пункті 3 “Своєчасне проведення туберкулінодіагностики у дітей 4 - 14 років”
цифри “217,9” змінити на “205,2”;

в пункті 1 “Оплата послуг,  придбання предметів медичного призначення для
обстеження на гепатит С, В” цифри “25,9” змінити на “16,1”;

в пункті 2 “Закупівля вакцин” цифри “100,0” змінити на “59,2”;
в пункті 5 “Засобами технічної реабілітації” цифри “304,3” змінити на “302,0”;
пункт  1  “Для  профілактики  геморогічного  синдрому  у  новонароджених”

вважати таким, що втратив чинність;
пункт  4  “Придбання  для  новонароджених  та  кисневозалежних  в  т.ч.  для

недоношених” вважати таким, що втратив чинність;
пункт  5  “Придбання  медикаментів  для  надання  невідкладної  допомоги  при

септичних ускладненнях” вважати таким, що втратив чинність;
пункт 2 “Тест-смужками” вважати таким, що втратив чинність;
пункт 6  “Забезпечення  цитологічного  обстеження  жінок”  вважати  таким,  що

втратив чинність.
згідно додатку 2 (додається).
1.3. Розділ 2.18. “Соціальний захист населення”:
в  пункті  37  цифри  “1376,0”  змінити  на  “1576,0”,  значення  показника  “656”

змінити на “751”
згідно додатку 3 (додається).
1.4. Розділ 2.20. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”:
підрозділ 1.1. “Капітальний ремонт житлового фонду”
пункт  1.1.2  “Капітальний  ремонт  пасажирських ліфтів  в  житлових  будинках

м.Лиман  (провул.  Бригадний,  вул.  Слов’янська,  вул.  Студентська,  вул.  К.Гасієва)”
виключити з заходів розділу

підрозділ  4  “Забезпечення  реалізації  заходів  з  капітального  ремонту  та
реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства”

в пункті 4.4 цифри “857,149” змінити на “929,878”
підрозділ  5.1.  “Утримання  та  ремонт  дорожньо-мостового  господарства

(комунального значення)”
в пункті 5.1.5 цифри “199,998” змінити на “174,797”
підрозділ  5.2.  “Утримання,  ремонт  та  будівництво  об’єктів  зовнішнього

освітлення”
в пункті 5.2.3 цифри “691,729” змінити на “739,058”
в  пункті  5.2.6  назву  заходу  після  слова  “...Ювілейна”  доповнити  словами

“Свободи,  Петропавлівська,  Театральна”,  цифри  “803,343”  змінити  на  “905,198”,
значення показника “10,223” змінити на “11,483”

підрозділ 5.3. “Утримання зелених насаджень загального користування”
в пункті 5.3.3 цифри “16,318” змінити на “10,165”
підрозділ  5.5.  “Санітарне  очищення,  придбання  обладнання  та  ліквідація



стихійних звалищ”
в пункті 5.5.6 цифри “272,541” змінити на “297,741”
підрозділ  5.7.  “Інші  заходи  з  благоустрою,  які  не  підпадають  під  пункти

наведені вище”
в пункті  5.7.4  цифри “26,239” змінити на  “32,393”,  значення  показника “53”

змінити на “65”
згідно додатку 4 (додається).
1.5.  Розділ  2.23.  “Заходи,  пов’язані  з  наслідками  проведення  ООС,  АТО  на

території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб”:
в пункті 9 цифри “1090,0” та “327,0” змінити на “1071,4” і “308,4” відповідно
згідно додатку 5 (додається).
2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з

питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку,
інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Вінничук).

Міський голова                                                                                О. В. Журавльов


