
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
Змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 
 

1. Інформація про замовника 

 Виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області                        
вул. Незалежності, 46, м. Лиман, Лиманська міська територіальна громада, 
Краматорський район, Донецька область, 84401, код ЄДРПОУ 38068238. 

 

 2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з 
іншими документами державного планування 

 Програма економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік, із запропонованими до неї змінами (далі - 

Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються 
пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів 
життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної 
доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення 
позитивного іміджу Лиманської міської територіальної громади. 

 Програму розроблено з урахуванням програмних документів, які діють на 
державному та регіональному рівнях, а саме: 
•Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року»; 

•Державна Стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695; 

•Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року та План заходів з 
реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 

року, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 17 лютого 2020 року № 147/5-20. 

  

 Головною метою Програми визначено забезпечення розвитку громади шляхом 

створення необхідних умов для структурних зрушень в економіці, ефективного 

використання внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, підвищення зайнятості 
населення, формування позитивного іміджу Лиманської міської територіальної 
громади, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підвищення 
добробуту та стимулювання гармонійного розвитку населення. 
 Стратегічні цілі Програми: 

1.Оновлена, конкурентно спроможна економіка. 
2.Якість життя та людський розвиток. 
3.Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів.   
4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування.  
 Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових 

можливостей бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів. 



 

Враховуючи викладене, з метою посилення позитивного впливу на розвиток 
земельних відносин, житлового господарства та комунальної інфраструктури, 

транспортний комплекс, охорони здоров’я, охорони навколишнього природного 

середовища, соціального захисту населення, виникла необхідність внесення змін до 

Програми.  

 Зміни, що вносяться до Програми, передбачають внесення додаткових заходів, 
зміни назв заходів, уточнення сум та джерел фінансування (додаються). 
 

 3. Інформація, якою мірою зміни до документа державного планування 

визначають умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких 

законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у 

тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або 

розміщення ресурсів) 

 Внесені зміни до Програми охоплюють такий вид господарської діяльності як: 
земельні відносини, житлове господарства та комунальна інфраструктура, 
транспортний комплекс, охорона здоров’я, охорона навколишнього природного 

середовища, соціальний захист населення. 
 Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття 
рішень про провадження планової діяльності, визначеної частинами другою і третьою 

статті 3. 

 Даний документ державного планування (зміни до Програми) не передбачає 
реалізацію видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено 

здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. 
 

Виконання змін передбачатиме реалізацію нової (додаткової) 
діяльності, не передбаченої у документі державного планування, 
щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури 

оцінки впливу на довкілля 

ні  

Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації визначеної у 
документі державного планування діяльності, щодо якої 
законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу 
на довкілля: 
характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності; 
місця провадження (розташування); 
умов здійснення діяльності; 
виділених природних та/або матеріальних ресурсів. 

ні  



Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації визначеної у 
документі державного планування діяльності, яка не підлягала 
оцінці впливу на довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме 
здійснення оцінки впливу на довкілля 

ні  

 

4. Ймовірні наслідки: 

 для довкілля, у тому числі для здоров'я населення 

 Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку 
ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі 
компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне 
повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку 
території, а також на здоров’я населення. 
 Реалізація запропонованих змін до Програми не несе ймовірних наслідків для 
таких складових навколишнього природного середовища як водні ресурси, ґрунт, 
ландшафт та біорізноманіття. 
 для територій з природоохоронним статусом: 

 Ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно 

змін до Програми, на території з природоохоронним статусом (об'єктів природно-

заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі) відсутні. 
 транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення 

 Зважаючи на географічне положення територій, на яких запланована реалізація 
заходів і проєктів Програми, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для 
довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються. 
 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо зміни 

до документа державного планування не буде затверджено 

 Зважаючи комплексність рішень змін до Програми, що обумовлюється 
необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів 
соціальної, рекреаційної та комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд 

виправданих альтернатив планованих рішень. 
 Загальною альтернативою є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому дані 
зміни до Програми не затверджуються. 
 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що 

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 

 Предметом стратегічної екологічної оцінки є заходи та проєкти Програми та 
прогноз потенційного впливу їх на стан довкілля та здоров’я населення. 
 Запропоновані зміни до програми є незначними і не несуть ймовірних наслідків 
для стану довкілля та здоров’я населення. 
 



7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та 

пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування  

 Необхідність перегляду або внесення змін до затверджених заходів: 
Не передбачається. 
 Необхідність перегляду або внесення змін до заходів, передбачених для 
здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для 
довкілля, у тому числі для здоров'я населення: 
Не передбачається. 
 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку 

 Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проєктних рішень з 
урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. 
 Враховуючи те, що запропоновані зміни до Програми економічного і 
соціального розвитку Лиманської об'єднаної  територіальної громади на 2021 рік є 
незначними та те, що до Програми раніше здійснювалася стратегічна екологічна 
оцінка, пропонується не здійснювати стратегічну екологічну оцінку цих змін. 

  

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, строки їх подання 

 Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки змін до Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 
об'єднаної  територіальної громади на 2021 рік, подаються до виконавчого комітету 
Лиманської міської ради за адресою: Донецька область, Краматорський район, 

Лиманська міська територіальна громада, м. Лиман, вул. Незалежності, 46, 84401, aбо 

на електронну адресу: rada@krliman.gov.ua з темою листа «До заяви про визначення 
обсягу СЕО». Відповідальна особа: Удовиченко Катерина Вікторівна. Контактні дані: 
телефон +380(6261)41368, +380(6261)41682. 

 Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 діб з дня опублікування 
Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми, 

економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2021 рік, тобто до 22 вересня 2021 року. Пропозиції та зауваження, подані після 
встановленого терміну, не розглядаються. 
 

 

 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

4.1.5 Збереження 

біологічного та 

ландшафтного 

різноманіття, 

родючості земель

1 Встановлення і зміна меж адміністративно-

територіальних одиниць

Протягом 

року

Розробники 

документації із 

землеустрою

384,237 334,237 50,0 Приведення існуючих меж району, 

населених пунктів у відповідність до 

фактичного стану, збільшення 

надходження коштів до бюджету від 

плати за землю м. Лиман

2621 га

Пункт 1 вилучити з заходів розділу

В.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                         В. Д. Гарькавенко

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  1

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.2 «Розвиток земельних відносин» 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.



обласног

о

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.3.1. Підвищення якості та доступності 

транспортно-логістичних послуг з 

урахуванням внутрішніх та міжрегіональних 

зв’язків 

1. Розробка паспортів автобусних маршрутів Протягом 

року

Виконавчий комітет 

Лиманської міської 

ради

24,0 24,0 Кількість паспортів 3

В пункті 1 стовпчики 6, 9 та 13  викласти в новій редакції:

В.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                                             В. Д. Гарькавенко

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 2

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.10 «Транспортний комплекс» 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.



обласног

о

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підвищення якості і загальної 

доступності медичних послуг у 

містах та сільській місцевості

20. Виготовлення  технічного паспорту на 

громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами, 

розташованими за адресою: вул.Поштова б.58-

а м.Лиман Донецької області

Протяг

ом 

року

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ"

4,1 4,1

Кількість  

паспортів,од.

1

21. Виготовлення  технічного паспорту на 

громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами, за 

адресою: м. Лиман вул. Незалежності б.64 

Донецької області,які використовуються КНП 

«Лиманська ЦРЛ» та КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Лиманської 

міської ради

Протяг

ом 

року

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ"

37,5 37,5

Кількість  

паспортів,од.

1

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)

Протяг

ом 

року

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ".,КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради  

310,38 310,38 Довести 

скрінінгове 

дослідження на 

ВІЛ-інфекцію, 

охоплення ДКТ 

(оплата послуг 

обстеження, 

придбання 

предметів 

медичного 

5404

Інше завадання: забезпечення 

хворих на туберкульоз та 

профілактика захворювання

1.

Виявлення хворих на туберкульоз, шляхом 

проведення безоплатного рентгенологічного 

та бактеріоскопічного обстеження

Протяг

ом 

року

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ"

11 11
Кількість 

обстежень
1

Доповнити пунктами 20, 21 такого змісту:

В пункті 1 стовпчики 6, 9  викласти в новій редакції

 в  пункті  1 стовпчики 6,9 викласти в новій редакції

В.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                         В. Д. Гарькавенко

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 2.13 «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.



Додаток 4
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 Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів

найменування показника значення показника

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

54

УСЗН 68,6 68,6 28

В.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі                                                                                                         В. Д. Гарькавенко

Секретар міської ради                                                                                                                                                                   Н. В. Ляшко

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

облас-
ного

бюджету

бюджету
міст і 

районів

В п. 54 заходів стовпчик 6 ,8 
викласти в новій редакції

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

Кількість отримувачів послуг, 
осіб



Додаток  5
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

Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

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

2.20. Житлове господарство та комунальна інфраструктура

4.

4.3 182,176 182,176 31348

4.4 857,149 857,149 40,5

№ і назва 
завдання 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на 
період до 

2027 року або 
стратегії 
розвитку 

міста (району, 
ОТГ)

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування 
показника

значення 
показникаоблас-

ного
бюджету

бюджету
міст,

районів, ОТГ

Забезпечення реалізації заходів з 
капітального ремонту та 
реконструкції водопровідно-
каналізаційного господарства

в пунктах 4.3, 4.4 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

Оплата спожитої електроенергії 
водяними свердловинами, що 
знаходяться в господарчому 
веденні

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Сплачено за 
електроенергію, 

кВт

Утримання мереж водопостачання 
та каналізації Лиманської ОТГ

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради, 

КП "Лиманська 
СЄЗ", КП 
"Компанія 

"Вода Донбасу" 
Лиманське 

ВУВКГ

 Кількість 
мереж, км



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

4169,291 0,000 0,000 4169,291 0,000 0,000

5.

5.2.

5.2.4 1880,588 1880,588 20,354

5.2.6 803,343 803,343 10,223

7688,448 0,000 0,000 7688,448 0,000 0,000

5.7.

додати пункт 5.7.19

5.7.19 Демонтаж стели с.Яцьківка 20,411 20,411 1

3.2.3 
Поліпшення 

житлових 
умов 

населення

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

Благоустрій територій населених 
пунктів

Утримання, ремонт та 
будівництво об’єктів 
зовнішнього освітлення

в пункті 5.2.4 стовпчики 6,9 
викласти в новій редакції

Капітальний ремонт лінії 
зовнішнього освітлення смт. 
Ямпіль,  смт.Зарічне, с.Торське 
Лиманського району, Донецької 
області

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Кількість 
відремонтованих 

ліній, км

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

Поточний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення за 
адресами: с.Ставки, м.Лиман 
(пров.Гоголя, вул.Запорізька, 
Залізнична, Ювілейна), 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"

Кількість 
відремонтованих 

ліній, км

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції

Інші заходи з благоустрою, які не 
підпадають під пункти наведені 
вище

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість стел,  
одиниць



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

5660,132 0,000 0,000 5660,132 0,000 0,000

41486,958 0,000 0,000 41486,958 0,000 0,000

В.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі В. Д. Гарькавенко

Секретар міської ради Н. В. Ляшко

Рядок "Всього" викласти в 
новій редакції
Рядок "Всього благоустрій" 
викласти в новій редакції



Додаток 6
до рішення міської ради
__________ № ________

Зміни до розділу 2.26. "Охорона навколишнього природного середовища" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

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

2.26. Охорона навколишнього природного середовища

Додати пункт 8

8 49,988 49,988 1

В.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі В. Д. Гарькавенко

Секретар міської ради Н. В. Ляшко

№ і назва завдання 
Стратегії розвитку 

Донецької області на 
період до 2027 року 

або стратегії розвитку 
міста (району, ОТГ)

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ного

бюджету

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменування 
показника

значення 
показникаоблас-

ного
бюджету

бюджету
міст,

районів, ОТГ

Завдання 4.1.1. 
Удосконалення 

публічного 
екологічного 
управління та 
моніторингу 

Стратегії розвитку 
Донецької області 
на період до 2027 

року

Послуги з розроблення звіту з 
стратегічної екологічної оцінки 

проєкту «Програми 
економічного і соціального 

розвитку Лиманської міської 
територіальної громади на 

2022 рік»

протягом 
року

Лиманська 
ОТГ

Кількість 
звітів, одиниць



Додаток 7

Державни

й фонд 

регіональн

ого 

розвитку

інші кошти 

державного 

бюджету, 

включаючи 

цільові 

субвенції з 

державного 

бюджету на 

розвиток 

територій

Надзвичайн

а кредитна 

програма 

для 

відновлення 

України 

Європейськ

ого 

інвестиційн

ого банку 

обласний 

бюджет

районний, 

міський, 

селищний, 

сільський 

бюджет

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

в пункті 2 стовпчики 6,11 викласти в новій 

редакції

2

Капітальний ремонт водопровідних мереж 

с.Рубці Краснолиманського району Донецької 

області (коригування)

протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

9364,339 7633,042 1167,374 6465,668

Капітально 

відремонтовано 

водопровідних 

мереж 2,18 км 

3.2.2. Надання 

сервісних послуг з 

водопостачання та 

водовідведення

Пройшли попередній 

конкурсний відбор 

проєктів регіонального 

розвитку, що можуть 

реалізовуватися у 2021 

році  за рахунок 

коштів ДФРР по 

Донецькій області

В. Д. Гарькавенко

Н. В. Ляшко

1. Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку  

В.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі

Секретар міської ради

Примітка
Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів

Інші джерела 

фінансуванн

я *

до рішення міської ради

__________ № ________

 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2021 році  

№ 

з/п
Назва проекту

Термін 

реалізації 

проекту

Виконавець

Кошторисна 

вартість 

проекту,

тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2021 рік, тис.грн.  

Результативність 

реалізації проєкту

(характеристика,  

потужність 

відповідних 

об'єктів)

Відповідність 

Плану заходів з 

реалізації  у 2021-

2023 роках 

Стратегії розвитку 

Донецької області 

на період до 2027 

року**  (номер та 

назва технічного 

завдання) або 

стратегії розвитку  

ОТГ


