
 

 

 

 

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:  управління соціального захисту населення міської ради від 

22.08.2019 року № 5186-02-06;  відділу житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради від 28.08.2019 року № 5275-02-06; відділу культури і туризму 

міської ради від 28.08.2019 року № 01/01-129.3; управління освіти, молоді та спорту 

міської ради від 28.08.2019 року № 05/01-12/1020; 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): 
1.1. розділ 3.4. “Житлове господарство та комунальна інфраструктура”: 
в підрозділі “Благоустрій” “Зовнішнє освітлення: 
в пункті 1 цифри “1971,617” замінити на “2238,318” 
в пункті 4 цифри “145,707” замінити на “147,207” 
в підрозділі “Інше”: 
в пункті 7  цифри “199,0” замінити на “149,001” 
в підрозділі “Поточний ремонт”: 
в пункті 3 цифри “100,0” замінити на “98,727” 
в підрозділі “Водопровідно-каналізаційне господарство”: 
в пункті 5 цифри “259,775” замінити на “259,548”  
доповнити пунктом 8 такого змісту “Придбання люків для колодязів на 



водопровідних та каналізаційних мережах міста Лиман” 
згідно додатку 1 (додається). 
1.2. розділ 3.12. “Соціальний захист населення”: 
в пункті 10 цифри “6251,6” замінити на “6151,6” 
згідно додатку 2 (додається). 
1.3. розділ 3.13. “Освіта”: 
в пункті 50 цифри “4728,41” замінити на “4666,41” 
доповнити пунктом 57 такого змісту: “Виконання коригування та експертизи 

кошторисної частини проектної документації по об’єкту “Реконструкція харчоблоку 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5, розташованої за адресою вул. Театральна, 

5а”” 
згідно додатку 3 (додається). 
1.4. розділ 3.18. “Культура і туризм”: 
в пункті 6 цифри “2299,8” замінити на “2199,7” 
доповнити пунктом 9 такого змісту: “Придбання YAMAHA клавіш з 

молоточковою механікою для Музичної школи м. Лиман” 
згідно додатку 4 (додається). 
1.5. в розділі 4.7. “Перелік проектів, що плануються до реалізації за рахунок 

інфраструктурної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади”: 
в пункті 2 цифри “2553,399”, “1302,660” замінити на цифри “2286,698”, 

“1035,959” відповідно 
згідно додатку 5 (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

Благоустрій

Зовнішнє освітлення

В пунктах 1,4 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

1 Зовнішнє освітлення в т.ч.:
Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
3996,410 0,000 0,000 3996,410 0,000 0,000 Кількість, кВт 1864854

Освітлення вулиць м. Лиман
Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
2238,318 2238,318 Кількість, кВт 985808

4

Розробка проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт 

мереж зовнішнього освітлення 

Протягом 

року
КП "Лиманська СЄЗ" 147,207 147,207 Кількість, шт 3

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
5252,604 0,000 0,000 5252,604 0,000 0,000

Інше

В пункті 7 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

7
Послуги з відлову безпритульних 

тварин

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
149,001 149,001 Кількість, тварин 229

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
5263,439 0,000 0,000 5263,439 0,000 0,000

Житлове господарство

Поточний ремонт

В пункті 3 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

3

Поточний ремонт квартир 

комунальної власності: пров. 

Бригадний, 11 кв. №36; вул. Гасієва, 

18, кв. №3 м. Лиман

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
98,727 98,727 Кількість, одиниць 2

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
773,170 0,000 0,000 773,170 0,000 0,000

Водопровідно -каналізаційне  

господарство

В пункті 5 стовпчики 6,9 викласти в 

новій редакції

5 Очищення водяних свердловин
Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
259,548 259,548 Кількість, одиниць 2

Додати пункт 8

8

Придбання люків для колодязів на 

водопровідних та каналізаційних 

мережах міста Лиман

Протягом 

року

КП "Компанія "Вода 

Донбасу" Лиманське 

ВУВКГ"

49,999 49,999 Кількість, одиниць 53

Рядок "Всього" викласти в новій 

редакції
1154,347 0,000 0,000 1154,347 0,000 0,000

Рядок "Всього по програмі" викласти 

в новій редакції
214760,546 34 970,497 179 790,049

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



Додаток 2

до рішення міської ради

____________№_________

Завдання Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

значення показника

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

10

УСЗН

6151.6 6151.6 Кількість осіб 2500

187415.23 180727.00 1415.30 5272.93

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц

Зміни  до заходів розділу 3.12. «Соціальний захист населення»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№
з/п

Термін
виконан-

ня

Очікуваний
результат

Держав-
ного

бюджету

місцевих 
бюджетів

підпри-
ємств

інших
джерел

найменування 
показника

облас-
ного

бюджет
у

бюджету
міст і

районів

В п. 10 заходів стовпчики 
6, 7  викласти в новій 
редакції

Сприяння пошуку та 
залученню фінансових та 
інших ресурсів з різних 
джерел, необхідних для 

надання соціальних послуг 
на рівні громади

Видатки бюджету на 
надання пільг населенню 
на оплату ЖКП і 
придбання твердого 
палива та скрапленого газу

Протягом 
року

Рядок «Всього»  
викласти в новій 

редакції



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

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

в пункті 50 стовпчики 6, 9 викласти в новій редакції

50 Реконструкція покрівлі Торського навчально-виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” 

Лиманської міської ради, за адресою: Донецька область, Лиманський 

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

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

4666,41 4666,41 Площа покрівлі 855,24 кв.м.

Доповнити пунктом 57 наступного змісту:

1

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Т.Ю. Каракуц

62,0

Кількість ПКД

Розвивати освітньо-наукову 

інфраструктуру

57 Виконання коригування та експертизи кошторисної частини проектної 

документації по об“єкту «Реконструкція харчоблоку загальноосвітньої 

школи 1-111 ступенів № 5, розташованої за адресою вул. Театральна, 5а»

Протягом 

року

Управління 

освіти, молоді та 

спорту

62,0

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 3.13 «Освіта» Програми економічного  і соціального  розвитку Лиманської  об'єднаної  територіальної громади на 2019 рік та основні  напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

№ 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

Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.гр

Всього

у тому числі за рахунок к

місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В пункті 6 стовпчики 6 та 9 виклатси в новій редакції:

6. 2199.7 2199.7

Доповнити пунктом 9 наступного змісту:

Зміни до заходів розділу 3.18. "Культура і туризм" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднано
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

Термін
виконан-

ня 
Держав-

ного
бюджету

облас-
ного

бюджет
у

районних 
(міський, 

селищний, 
сільський) 

бюджет

Укріплення 
основних 
фондів та 
покращення 
якості надання 
послуг

Реконструкція покрівлі міського будинку 
культури смт. Ярова, що розташований за 
адресою: Донецька область, Лиманський 
район, смт. Ярова, вулиця Кооперативна, 
буд. 7-Б

Протягом 
року

Відділ 
культури і 
туризму 
Лиманської 
міської ради



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. 30.7 30.7

Рядок "Всього" викласти в новій редакції:

Всього 3789.5 3769.5

Секретар міської ради                                                                                      Т

Укріплення 
основних 
фондів та 
покращення 
якості надання 
послуг

Придбання YAMAHA клавіш з 
молоточковою механікою для Музичної 
школи м. Лиман

Протягом 
року

Відділ 
культури і 
туризму 
Лиманської 
міської ради



3

Додаток 4

до рішення міської ради

__________ № ________

рн.

коштів:

найменування показника

10 11 12 13

609.65

ої територіальної громади на 2019 рік та  основні 

Очікуваний 
результат

підпри-
ємств

інших 
джерел

значення 
показника

Площа покрівлі 
будинку культури, яка 
реконструюється, м3



4

10 11 12 13

1

20.0

Т.Ю. Каракуц

Кількість придбаних 
музичних 
інструментів, од.



Додаток 5

до рішення міської ради

_____________№___________

Держ

авни

й 

фонд 

регіо

нальн

ого 

розви

тку

інші 

кошти 

державног

о 

бюджету, 

включаюч

и цільові 

субвенції 

з 

державног

о бюджету 

Надз

вича

йна 

кред

итна 

прог

рама 

для 

відно

влен

ня 

обла

сний 

бюд

жет

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

В пункті 2 

стовпчик 6,11 

викласти в 

2

Капітальний 

ремонт дороги 

комунальної 

власності 

Лиманської 

об'єднаної 

територіальної 

громади по 

провул.Торгов

2019

КП 

"Лиманськ

ий 

Зеленбуд"

3907,394 2286,698 1250,739 1035,959

Капітально 

відремонтов

ано 1826 

кв.м.

1.1.2.Забезпече

ння 

ефективного 

функціонуванн

я житлово-

комунального 

господарства 

та 

безперебійного 

Т.Ю. КаракуцСекретар міської ради

Зміни  до заходів розділу  4.7. Перелік проектів, що плануються до реалізації за рахунок інфраструктурної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади

№ з/п Назва проекту

Термі

н 

реаліз

ації 

проек

ту

Виконавец

ь

Кошторис

на вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  

Результати

вність 

реалізації 

проекту

(характери

стика,  

потужність 

відповідни

х 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 

Приміт

каВсього

у тому числі:

кошти державного 

бюджету

кошти місцевих 

бюджетів

Інші 

джер

ела 

фінан

суван

ня *


