
         Додаток 

         до рішення Лиманської  

         міської ради 

        __________№______ 

 

Звіт  

виконавчих органів  Лиманської міської ради 

про роботу протягом 2019 року. 

 Структура апарату Лиманської міської ради та її виконавчих органів налічує : 

12 старостинських округів, 18 структурних підрозділів виконавчого комітету міської 

ради та 6 самостійних відділів та управлінь міської ради. 

 

 До складу виконавчого комітету міської ради входять 27 членів виконкому, з них 

12 старост. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. 

Протягом 2019 року проведено 20 засідань, з них 12 чергових, 8 - позачергових, 

загалом прийнято 569 рішень. 

 Міським головою видано 722 розпоряджень з основної діяльності. 

За інформацією відділу кадрової роботи загальна чисельність Лиманської міської 

ради та виконавчого комітету міської ради у 2019 році становила 240,5 штатних 

одиниці; у тому числі 218 – посадових осіб місцевого самоврядування; 6 – 

службовців; 15,5 – робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого 

самоврядування.  

Станом на 2019 рік працівниками відділу кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради було підготовлено 714 розпоряджень міського голови. З них: з особового 

складу - 271, з відряджень — 95, з відпусток - 348.  

За ініціативою відділу з питань кадрової роботи була проведена перевірка рівня 

знань державної мови посадових осіб місцевого самоврядування. За результатами 

перевірки посадові особи місцевого самоврядування виявили високий рівень 

володіння державною мовою і отримали посвідчення, щодо вільного володіння 

державною мовою. 

Працівники виконавчих органів Лиманської міської ради в 2019 році приймали 

участь у навчальних заходах за кордоном: Естонія, Македонія, Чехія. Також пройшли 

навчання на семінарах, тренінгах, конференціях. Працівники виконавчих органів 

Лиманської міської ради в 2019 році пройшли навчання в Асоціації міст України. 30 

посадових осіб виконавчих органів Лиманської міської ради пройшли навчання в 

Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій Донецької ОДА відповідно до планів-графіків навчань. 

 Головними завданнями виконавчого комітету міської ради є створення 



безпечних і комфортних умов проживання для мешканців ОТГ та максимальна 

реалізація інтересів міської громади в реальних політичних, економічних та 

соціальних умовах в межах Конституції, законів України та рішень міської ради. 

 Для реалізації цих завдань відділом економічного розвитку і торгівлі 

виконкому протягом 2019 року було розроблено 13 рішень міської ради щодо 

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”. 

Дані рішення були попередньо схваленні на засіданнях виконавчого комітету міської 

ради. 

Звіти про виконання Програми економічного і соціального розвитку               

Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік та паспорти оприлюднені 

на сайті Лиманської міської ради в рубриці: “Економіка - Програма розвитку 

регіону”. 

Протягом вересня-листопада 2019 року розроблена Програма економічного і 

соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

Проект рішення міської ради “Про затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” було розміщено 

на офіційному сайті міської ради та 14.11.2019 року на сайті розміщено оголошення про 

проведення консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення 

(термін для прийняття пропозицій, зауважень та доповнень до проекту до 21.11.2019 року). 

Проведена робота щодо збору та оброблення пропозицій до Програми. 

Доопрацьований проект Програми оприлюднено на сайті, попередньо схвалений 

рішеннями виконавчого комітету № 552 від 18.12.2019 року та затверджений 

рішенням Лиманської міської ради № 7/73-4517 від 19.12.2019 року. 

 

Крім того, відділом економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

розглянуто 23 звернення громадян з питань, що стосуються транспортного 

обслуговування; проведено обстеження автобусних маршрутів; продовжена співпраця 

з патрульною поліцією та Лиманським відділенням поліції Слов'янського ВП ГУНП в 

Донецькій області з питань боротьби із незаконним перевезенням пасажирів на 

території громади;  розглянуто та вирішено 31 скарга громадян з питань захисту прав 

споживачів, надано 44 консультації. 

З метою підтримки малого середнього підприємництва розроблена 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської ОТГ на  2019-

2020 роки. 

Проведено 4 виїзні щоквартальні моніторинги стану реалізації проектів 

суб’єктів малого підприємництва, на впровадження яких отримані бюджетні кошти з 

висвітленням результатів на сайті міської ради в розділі «Малий та середній бізнес» - 

«Надання фінансової підтримки». 



Відділ економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради 

здійснює координацію роботи з питань регуляторної політики. В результаті 

проведеної роботи діють 9 регуляторних актів: 2 рішення виконавчого комітету та 7 

рішень міської ради. 

У звітному періоді була організована робота щодо розробки та впровадження 

інфраструктурних проектів. 

 

В лютому 2019 року надано 2 незавершених в 2018 році інвестиційних 

проектів та 1 проект 2019 року з додатками і відібрано Регіональною комісією з 

проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і 

проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку в 2019 році (далі - кошти ДФРР). 

Також в лютому 2019 року надано 6 інвестиційних проектів з додатками на 

конкурсний відбір  інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів ДФРР в 2020 році. 

 

В межах «Програми з відновлення та розбудови миру», що реалізовувалась за 

підтримки Програми розвитку ООН, продовжено роботу щодо розроблення Плану 

реалізації Стратегії розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади до 2025 

року. 

У 2019 році Лиманській ОТГ була отримана субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад у сумі 9286,300 тис. грн., яка була освоєна в сумі 9286,29911 тис.грн.. Згідно 

рішення були передбачені кошти на співфінансування з бюджету Лиманської ОТГ у 

сумі 4641,732 тис.грн., освоєно у сумі 4086,7788 тис.грн.: 

№п/п Назва заходу 

Витрачено 

коштів 

субвенції 

Витрачено 

коштів 

бюджету ОТГ 

Об’єм 

робіт 

1 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади по 

вул.Поштова м.Лиман (коригування) 

3364,340 2292,94861 4245 м² 

2 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади по 

провул.Торговий м.Лиман (коригування) 

1250,73811 1035,95863 1826 м² 

3 Капітальний ремонт дороги 

комунальної власності Лиманської 

об'єднаної територіальної громади по 

вул.Перемоги с.Зарічне (коригування) 

3056,060 126,46110 3940 м² 



4 Внесення змін до генерального плану м. 

Лиман Донецької області з 

розробленням плану зонування та 

детальних планів окремих території 

873,000 55,00000 1 од. 

5 Капітальний ремонт даху 

адміністративної будівлі Лиманської 

міської ради за адресою: Донецька обл., 

м.Лиман, вул.Привокзальна,25 

742,161 576,41046 780 м² 

 Всього 9286,29911 4086,77880  

У 2019 році була отримана субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій між місцевими бюджетами, а саме на заходи у тис.грн.: 

№п/п Назва заходу 

Витрачено 

коштів 

субвенції 

Витрачено 

коштів 

бюджету 

ОТГ 

Об’єм 

робіт 

1 Придбання спеціалізованої техніки 

(бульдозер Б-10 М або еквівалент) для 

КП «Лиманський Зеленбуд», 84404, 

Донецька обл., м.Лиман, вул. Костянтина 

Гасієва, буд. 8 А для утримання полігону 

твердих побутових відходів та доріг 

комунальної власності 

2550,000 50,000 1 од. 

2 Придбання спеціалізованої техніки 

(трактор МТЗ 82.1 з фронтальним 

навантажувачем та відвалом або 

еквівалент) для КП «Лиманський 

Зеленбуд», 84404, Донецька обл., 

м.Лиман, вул. Костянтина Гасієва, буд. 8 

А 

576,594  1 од. 

3 Придбання спеціалізованої техніки 

(екскаватора-навантажувача або 

еквівалент) для КП «Лиманський 

Зеленбуд», 84404, Донецька обл., 

м.Лиман, вул.Костянтина Гасієва, буд. 8 

А 

950,000 210,000 1 од. 

4 Придбання автобуса для КП «Лиманська 

СЄЗ», 84404, Донецька обл., м.Лиман, 

пров. Бригадний,6 

2347,000  1 од. 

5 Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по вул.Мічуріна 

973,660 202,43378 1139 м² 



м. Лиман 

6 Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по вул.Підлісна 

м. Лиман 

226,340 1155,21246 930 м² 

 Всього 7623,594 1617,64624  

 

На протязі 2019 року з міського бюджету були виділені та освоєні кошти на: 

 

1. Дорожньо-мостове господарство — (утримання (очистка) доріг та тротуарів по 

Лиманській ОТГ; поточний ремонт дорожнього полотна; здійснено грейдерування 

ґрунтових доріг; капітальний ремонт доріг комунальної власності; придбання та 

встановлення дорожніх знаків, придбання фарби для розмітки проїзної  частини 

автомобільних доріг) 14632,307 тис. грн. 

 

2. Водопостачання та водопровідно-каналізаційне господарство — (послуги з 

розробки схеми оптимізації системи водопостачання Лиманської ОТГ; оплата 

спожитої електроенергії водяними свердловинами, що знаходяться в господарчому 

веденні, утримання мереж водопостачання та каналізації сіл та селищ Лиманського 

району, поточний ремонт та придбання насосів, очищення свердловин, придбання 

люків) 1226,589 тис. грн. 

 

3. Теплопостачання – (кошти на Погашення заборгованості за послуги 

теплопостачання квартир комунальної власності м.Лиман.) 18,145 тис. грн.  

 

4. Зовнішнє освітлення — (за зовнішнє освітлення та утримання зовнішнього 

освітлення Лиманської ОТГ; поточний ремонт мереж електропостачання; розробка 

проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення у кількості 3 одиниці ) 4597,050 тис. грн. 

 

5. Зелене господарство —( придбано та висаджено 380 одиниці дерев, 4631 одиниць 

квіткових рослин; утримання зелених насаджень (покіс трави, узбіч доріг, обрізка 

кущів); знесення аварійних дерев у кількості 270 одиниць) 320,526 тис. грн. 

 

6. Похоронна справа — (кошти на утримання та благоустрій кладовищ, придбання 

2760 тон піску, поточний ремонт 28 пам’ятників, придбання вінків) 313,190 тис. грн. 

 

7. Санітарне очищення  — (вивезено та розміщено на полігоні 14260 м3 побутового 

сміття, ліквідовано 409 несанкціоноване звалище у кількості 8912 м³ на території 

Лиманської ОТГ, придбано та встановлено 120 урн , придбання 48 баків для 

побутового сміття) 844,164 тис. грн. 

 



8. Майданчики — (за ці кошти придбано додаткові елементи та облаштовано 7 

дитячих ігрових майданчиків, також проведено поточний ремонт існуючих дитячих 

майданчиків на території Лиманської ОТГ (с.Зарічне, Старий Караван, Липове, 

Іванівка, м.Лиман вул.Пушкіна, вул.Головна, вул.Локомотивна) 384,352 тис. грн. 

 

9.  Інші заходи —(придбання, утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою; 

послуги з відлову безпритульних тварин; технічне обслуговування та утримання 

систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, 

електропостачання та водовідведення; відшкодування витрат на утримання об'єктів 

благоустрою) 5137,569 тис. грн. 

 

10. Житлове господарство (капітальний та поточний ремонт) — (поточний ремонт 

25 житлових будинків; капітальний ремонт 8 покрівель житлових будинків, 2 одиниці 

водостічної системи) 6557,425 тис. грн. 

 Протягом 2019 року до відділу житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради звернулись 44 громадянина з метою постановки на 

квартирний облік. Станом на 31.12.2019 року на обліку перебуває 476 осіб. 

 Впродовж 2019 року за рахунок співфінансування бюджетів міста та області  50 

на 50, керуючись Розпорядженням ОДА від 28.02.2019 року №213/5-19 “Про 

затвердження Порядку надання та використання у 2019 році коштів субвенції з 

обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районів, об’єднаних 

територіальних громад для придбання на вторинному ринку впорядкованого для 

постійного житла для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа” для забезпечення котрих було отримано субвенції  обласного бюджету 1 290 

550 грн. та місцевого бюджету 1 290 550 грн. З них повернуто заощаджених до 

обласного бюджету 209450 грн. Придбано та розподілено 10 впорядкованих квартир. 

 

Керуючись постановою кабінету міністрів України від 21.08.2019 №793 “Про 

внесення змін до пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» на умовах 

співфінансування державного та місцевого бюджетів 70 на 30 було отримано субвенції 

з державного бюджету 560 тис.грн. та 240 тис.грн. з місцевого бюджету. З них 

повернуто заощаджених до державного бюджету 124 тис.грн. 

Придбано та розподілено для тимчасового користування внутрішньо переміщеним 

особам 1 трикімнатну квартиру та 1 двокімнатну квартиру. 

 Протягом 2019 року з міського бюджету використано кошти у сумі 808,800 тис. 

грн. на усунення екологічних загроз, у тому числі на: 



- послуги з ліквідації несанкціонованого звалища біля земельної ділянки, визначеної 

для обслуговування полігону з вивезення твердих побутових відходів — 393,600 тис. 

грн.; 

- послуги з підготовлення площі для будівництва сміттєсортувальної лінії на 

земельній ділянці, визначеної для обслуговування полігону з вивезення твердих 

побутових відходів — 415,200 тис. грн. 

 

Центром надання адміністративних послуг станом на 2019 рік надається 166 

адміністративних послуг. На всі послуги розроблено інформаційні та технологічні 

картки. 

За 2019 рік через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Лиманської міської ради надано 27318 адміністративних послуг, що складає 105% від 

планових показників на 2019 рік та на 20 % більше ніж за 2018 рік.  

З 28.05.2019 р. розпочато надання послуг з оформлення та видачі паспортних 

документів громадянина України у формі картки та для виїзду за кордон через Центр. 

Протягом 2019 року адміністраторами відділу було здійснено 119 виїздів для 

надання адміністративних послуг за місцем перебування заявника за допомогою 

валізки “Мобільний адміністратор”. Надано 9308 відповідей на запити органів 

державної влади. Підготовлено та направлено у встановлені строки 94 звіти до органів 

державної влади, щодо діяльності відділу з різних напрямків. Надходження від сплати 

за надання адміністративних послуг за 2019 рік склали близько 358,0 тис. грн. 

У листопаді 2019 року за підтримки міжнародної технічної допомоги 

“Зміцнення громадської довіри”(UCBI II) Центр забезпечено спеціальним комплектом 

обладнання для надання послуг Сервісного центру МВС, запровадження надання 

вказаних послуг планується у 2020 році. 

 

 Юридичним відділом організовано проводилася робота громадської приймальні з 

надання безоплатної первинної правової допомоги, щодо каждого звернення надана 

відповідь у межах чинного законодавства; допомога надана 122 громадянам. 

Також відділом згідно плану роботи проводилися семінари – навчання з 

депутатами Лиманської міської ради, з працівниками виконавчого комітету 

Лиманської міської ради щодо дотримання чинного законодавства у роботі.  

Юридичним відділом здійснювалася діяльність щодо представлення інтересів 

Лиманської міської ради, її виконавчих органів в Краснолиманському міському суді, 

Господарських судах, Апеляційних судах Донецької області та Судах Касаційної 

інстанції. За 2019 рік працівниками юридичного відділу, у зв’язку з представленням 

інтересів Лиманської міської ради прийнято участь у 347 судових справах; прийнято 

безпосередню участь у судових засіданнях — 52. 



Начальником юридичного відділу було укладено 12 договорів купівлі-продажу 

нерухомого майна від імені Лиманської міської ради.  

Спеціалісти юридичного відділу приймають участь у роботі спостережної 

комісії виконавчого комітету Лиманської міської ради. Свою діяльність спостережна 

комісія здійснює відповідно до положення про спостережну комісію. За звітний 

період було проведено 4 засідання комісії. Комісія співпрацює з Лиманським відділом 

пробації, протягом звітного періоду було розглянуто 34 повідомлення про можливість 

проживання осіб які звільняються з міст позбавлення волі та надано відповіді.  

Одним з пріоритетних напрямів в діяльності відділу є забезпечення діяльності 

адміністративної комісії виконавчого комітету Лиманської міської ради. Так за 12 

місяців 2019 року адміністративною комісією при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради було проведено 12 засідань, на яких розглянуто 46 адміністративних 

справ. 

На протязі 2019 року відділом земельних відносин було прийнято 1735 рішень 

Лиманської міської ради стосовно регулювання земельних відносин. 

Здійснений облік 1944 договорів оренди землі, щодо контролю термінів дії, зміни 

істотних умов. 

Оформлено та поновлено 245 договорів оренди землі та 20 додаткових угод .До 

бюджету ОТГ надійшло 3067113,19 грн. 

Відділом проведена робота у створенні та затвердженні переліку інвестиційно-

привабливих земельних ділянок, які або право на оренду яких можуть буди продані 

на конкурентних засадах у 2016-2019 роках по м. Лиман Донецької області. До 

переліку включено 18 земельних ділянок, на які вибрано виконавців проведення 

земельних торгів , розробляється документація з землеустрою, земельні ділянки 

заплановано провести торги у 2020 році. Відбулися торги 10 земельних ділянок 

комунальної власності до бюджету ОТГ надійшло 924615,98 тис.грн.  

Загальним відділом виконавчого комітету Лиманської міської ради підготовлено 

та надано 75 відповідей на запити на інформацію, що надійшли в порядку, 

визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», організовано 

розгляд 1683 звернення громадян (у 2018 році 1717 звернень, зменшення на 34 

звернення), з них надійшли поштою - 873 звернення, на особистому прийомі – 810 

звернень відповідно. В своїх зверненнях громадяни порушували різноманітні 

питання, всього порушено 2211 питань, проти аналогічного періоду 2018 року їх 

кількість зменшилась на 59 питань.  

Організовано 12 засідань комісії по наданню матеріальної допомоги та 

допомоги на поховання, на яких розглянуто 1003 заяви. Загалом надано матеріальної 

допомоги на суму 1816,379 тис.грн. 

 Міським головою та його заступниками проведено 251 «прямих ліній», виїзних 



та особистих прийомів, на які звернулося 817 громадян. 

 Архівним відділом виконавчого комітету Лиманської міської ради протягом  

2019 року прийнято на зберігання документи від 4 установ на 735 справ. 

Також  постійно проводиться робота зі зверненнями громадян: 

 - 536 соціально - правових запитів; 

 - 24 тематичних запитів; 

 - 55 майнових запитів (підтвердження права власності на володіння земельною 

ділянкою; за запитами юридичних і фізичних осіб та інше); 

 - 6 запитів щодо підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на 

пільгових умовах, за вислугу років. 

Надано 117 консультацій з питань архівної справи для осіб, що відповідають за 

діловодство в організаціях, закладах, установах та підприємствах, розташованих на 

території міської ради. 

За період роботи в 2019 році відділом обліку та звітності виконкому за рахунок 

коштів з місцевого бюджету були здійсненні видатки на виготовлення проектно- 

кошторисних документацій по наступним об’єктам: 

- « капітальний ремонт даху адміністративної  будівлі Лиманської міської 

ради за адресою: с. Рубці, вул. Центральна,18» у сумі 46,9 тис. грн.; 

- « капітальний ремонт даху адміністративної будівлі Лиманської міської ради 

за адресою: Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна,25» у сумі 61,3 тис. 

грн. 

За рахунок коштів з місцевого бюджету були здійсненні видатки на капітальні 

ремонти та реконструкцію наступних об’єктів :  

- реконструкція порогу з улаштуванням пандусу в адміністративній будівлі 

Лиманської міської ради за адресою: м. Лиман, вул. Привокзальна, 25 в сумі 

50,9тис. грн.; 

- капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: Донецька обл., смт. 

Дробишеве, вул. Державна,94 (заміна вікон) у сумі 59,1 тис. грн.; 

- Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі Лиманської міської ради 

за адресою: Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна,9 (монтаж 

водостоку над ганком і пандусом) у сумі 15,6 тис. грн.; 

- Капітальний ремонт адміністративної будівлі Лиманської міської ради за 

адресою: м. Лиман, вул. Петропавлівська,75( ремонт покрівлі, заміна вікон 

та дверей)у сумі 299,7 тис.грн.; 

- Улаштування системи вентиляції в адміністративної будівлі за адресою : 

Донецька обл.,  м. Лиман, вул. Привокзальна,9 у сумі 43,4 тис. грн.; 

- Улаштування системи опалення, водопостачання та водовідведення 

нежитлової будівлі за адресою: м. Лиман, вул. Петропавлівська,75 у сумі 

93,4 тис. грн.; 

- Капітальний ремонт адміністративної будівлі Лиманської міської ради за 

адресою: м. Лиман, вул. Привокзальна,25( заміна вікон) у сумі 30,0 тис. грн.; 



- Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі Лиманської міської ради 

за адресою: Донецька обл. М. Лиман, вул. Привокзальна, 25 у сумі 1318,6 

тис. грн. ( кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури в сумі 742,2 тис. грн. та кошти місцевого 

бюджету в сумі 576,4 тис. грн. 

 

Протягом  2019 року відділом обліку та звітності  через систему електронних 

закупівель PROZORRO було придбано матеріальних цінностей на суму 764,970 тис. 

грн, економія коштів склала 306,608 тис.грн., яка була перенаправлена на інші 

потреби. 

           Планування та касове виконання загального та спеціального фонду складене  з 

33 бюджетних програм, які представлені  на сайті міської ради, де Ви  можете 

детально ознайомитися(згідно Додатку 1- Інформація про бюджет за бюджетними 

програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або 

класифікації кредитування бюджету). 

 

Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету 

Лиманської міської ради  

Основні питання організаційної роботи протягом 2019 року: 

- Організовано та проведено 15 сесій та 16 пленарних засідань міської ради, 

- Проведено 98 засідань постійних комісій міської ради, 

- Узагальнено та підготовлено 12 планів заходів виконавчого комітету міської ради, 

- Підготовлено паспорт  Лиманської ОТГ та питань внутрішньої політики; 

- Взято участь у підготовці 49 святкових заходах та 21 зустрічі з громадськістю, 

органами самоорганізації населення. 

Згідно основних завдань з питань внутрішньої політики у 2019 році 

підготовлено і проведено: 

- 34 загальнодержавних заходів, 15 місцевих заходів, 34 заходів національно-

патріотичного напрямку, 6 круглих столів; 

 - 84 Почесних грамот міської ради, 230 Подяк міського голови; 

 -підготовлено 335 публікації на офіційному сайті міської ради, 335 публікації на 

сторінці Facebook, 450 фотопідтвердження подій, що відбулися в громаді, 15 

відеоматеріалів відзнято та розміщено на офіційному каналі міськради у You Tube. 

За період роботи з 01 січня 2019 року по 31грудня 2019 року відділом 

державної реєстрації виконавчого комітету Лиманської міської ради прийнято і 

розглянуто 5658 заяв про державну реєстрацію права власності та інших речових прав 

на нерухоме майно, що на  582 заяви більше ніж за аналогічний період  2018 року, або 



на 111,4 % більше у порівнянні з 2018 роком; 482 заяви юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців, що більше ніж за аналогічний період 2018 року на 48 заяв, або на 

111,1% більше у порівнянні з 2018 роком. Зареєстровано 23 юридичних осіб,  250 

фізичних осіб- підприємців, припинена діяльність 210фізичних осіб – підприємців, 

юридичних осіб- 4; внесено змін до державної реєстрації юридичних осіб -109, 

фізичних осіб- підприємців– 138.Надано витягів з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців –136,  надано інформаційних довідок з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно -189. 

Всього зареєстровано на території Лиманської ОТГ станом на 01.01.2020 року 

фізичних осіб – підприємців - 1243 особи, юридичних осіб - 732. 

Згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень»  передбачена державна реєстрація права власності на нерухоме майно та 

їх обтяжень в межах області. У зв’язку з цим, відділом державної реєстрації прийнято 

і розглянуто заяв про державну реєстрацію прав власності та інших речових прав на 

нерухоме майно всього 1539, у тому числі 1381- Артемівський район, 121-

Слов’янський район. Це заяви щодо державної реєстрації оренди землі, реєстрація 

права власності на земельні ділянки. Крім цього, відділом проводилась державна 

реєстрація об’єктів нерухомого майна громадян та юридичних осіб з міст 

Краматорськ, Костянтинівка, Макіївка, Дружківка,Донецьк, Слов’янськ та 

Слов’янський район, Покровськ, Волноваха, Маріуполь, Мангуш, всього 37 заяв. 

 За вказаний період надійшло грошових коштів на суму 1018,6 тис. грн., у тому числі 

адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців42,0тис. грн.,що на 18,6тис. грн.меньше ніж за 

аналогічний період 2018 року; адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно950,0тис. грн., що на 300,3 тис. грн. більше ніж в 2018 році; за 

надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та за одержання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 21,8 тис. грн., із них до державного бюджету 21,8тис. грн.;  суми 

плати за скорочення термів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно – 4,8 тис. грн., у тому числі до місцевого бюджету 4,8тис. грн.. 

 Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Лиманської ОТГ на 

2019 рік відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету Лиманської 

міської ради були заплановані наступні заходи, а саме: 

- Розроблення звіту про Стратегічну екологічну оцінку у складі містобудівної 

документації  (Схеми планування території району (в межах Лиманської 

об’єднаної територіальної громади) — загальна вартість 199,0 тис.грн. 

(виконано в повному обсязі); 

- Внесення змін до генерального плану м.Лиман Донецької області з 

розробленням плану зонування та детальних планів окремих територій — 

загальна вартість 928,0 тис.грн. (виконано в повному обсязі); 

 - внесені пропозиції щодо визначення території для містобудівних потреб 



згідно з містобудівною документацією, підготовлені висновки з цих питань - 158;  

 - системно проводиться робота щодо наповнення даними реєстрів  

містобудівного кадастру; 

 - надано замовникам містобудівних умов та обмеження забудови земельних 

ділянок — 15; 

 - надано замовникам будівельних паспортів забудови земельної ділянки — 16; 

 - у складі комісій приймали участь у вирішенні спірних питань забудови 

земельних ділянок — 21; 

- інформовано населення через засоби масової інформації щодо громадського 

обговорення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд ; 

 - розроблено проектів рішень Лиманської міської ради, виконавчого комітету 

Лиманської міської ради— 18; 

 - розглянуто звернення громадян, підприємств, установ, організацій —314; 

 - надано, отримано, зареєстровано, повернуто документів, що дають право на 

виконання підготовчих та будівельних робіт  — 72; 

- прийнято в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти — 134; 

 - розглянуто відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення 

— 13 (на суму 24,7 тис.грн.); 

     - укладено   договорів   пайової   участі   у   розвитку   інфраструктури   на  суму 

282,4 тис.грн.), надійшло в повному обсязі.  

Відділом з питань праці виконавчого комітету Лиманської міської ради 

відповідно до п. 28 Порядку здійснення державного контролю за додержанням 

законодавства про працю затвердженого Постановою КМУ від 21.08.2019 № 823 

“Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про працю” та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні" протягом 2019 року проведено 210 інспекційних відвідувань суб'єктів 

господарювання, які здійснюють діяльність на території Лиманської ОТГ, з метою 

інформування їх та їхніх працівників про найбільш ефективні способи дотримання 

законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у тому числі щодо 

оформлення трудових відносин.  

За результатами проведеної роботи відділу з питань праці з 01.01.2019 року по 

31.12.2019 року представниками бізнесу оформлено трудові відносини з 216 

працівниками. Після проведених співбесід прийняли рішення, щодо реєстрації 

фізичними особа-підприємцями 25 фізичних осіб (загалом кількість фізичних осіб — 

підприємців за 2019 рік збільшилась на 40 осіб). 

На виконання наказів Головного управління Держпраці у Донецькій області 

інспекторами відділу з питань праці спільно з інспекторами ГУ Держпраці у 

Донецькій області проведено п'ять інспекційних відвідувань суб'єктів 

господарювання щодо оформлення трудових відносин роботодавцем та дотримання 



мінімальних державних гарантій. За результатом відвідувань нараховано фінансових 

санкцій на загальну суму 203,2 тис.грн.  

Відділом з питань праці проводиться робота щодо виявлення суб'єктів 

господарювання, які здійснюють діяльність на території Лиманської ОТГ а податок на 

доходи фізичних до бюджету Лиманської ОТГ не сплачують. Протягом 2019 року 

виявлено 10 суб'єктів господарювання — юридичних осіб, які здійснюють діяльність 

в м.Лиман та Лиманському районі, а податок на доходи фізичних осіб сплачують до 

інших бюджетів. Станом на 01.01.2020 року 7 з 10 підприємств сплачують 

відповідний податок до бюджету Лиманської ОТГ. З іншими 3 підприємствами 

спільно з Головним управлінням ДПС у Донецькій області, проводиться робота щодо 

залучення їх до сплати податку на доходи фізичних осіб згідно чинного 

законодавства. 

Завдяки проведеним заходам відділу з питань праці з виявлення додаткових 

джерел надходження, до бюджету додатково надійшло податку на доходи фізичних 

осіб в сумі 1888,3 тис.грн (в тому числі ПДФО 1810,3 тис. грн та 78,0 тис. грн 

фінансові санкції). До місцевого бюджету надійшло додатково ПДФО 1086,2 тис грн).  

Протягом червня — липня 2019 року інспектори відділу проводили роботу в 

складі робочої групи з вивчення питань розвитку туризму в Лиманській об’єднаній 

територіальній громаді, за результатом роботи якої надходження зі сплати 

туристичного збору збільшилися майже в 5 разів.  

 Ще у 2017 році міська рада стала ініціатором створення  Індустріального 

парку “Лиманський” з орієнтацією на виробництво будівельних матеріалів, 

промислове виробництво будівельних та теплоізоляційних матеріалів; виробництво 

елементів обладнання у сфері альтернативної енергетики. Протягом 2019 року 

проводилась робота по пошуку інвесторів для Індустріального парку 

“Лиманський”. Відповідні інформаційні матеріали розміщено на офіційному сайті 

міської ради в розділі е-сервісів “Інвестиційний портал”. 

 З червня 2019 року розпочалась робота щодо організації та проведення  

конкурсу з вибору керуючої компанії ІП “Лиманський” (далі-Конкурс). Була створена 

конкурсна комісія та оголошений Конкурс. Оголошення про умови та проведення 

Конкурсу були розміщені на сайті міської ради, Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України, Міністерства розвитку громад та 

територій України та ЗМІ. У грудні 2019 року відбулося засідання комісії, на якому 

розглянуті конкурсні пропозиції. Проведена перевірка та оцінка конкурсних 

пропозицій. Конкурсною комісією з вибору керуючої компанії індустріального парку 

“Лиманський” вирішено: вважати Конкурс таким, що відбувся; переможцем конкурсу 

запропонувати ініціатору створення визнати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГОС-СЕРВІС». 

В межах місцевої цільової програми “Громадський бюджет Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2020 роки”, затверджено Положення про порядок 



проведення конкурсу проєктів місцевого розвитку. Проведено 7 засідань 

Координаційної ради конкурсу проєктів місцевого розвитку в межах місцевої цільової 

програми “Громадський бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2017-2020 роки”. З 20 березня 2019 року по 18 квітня 2019 року тривав прийом 

проєктних пропозицій. До відділу інвестиційної діяльності виконавчого комітету 

Лиманської міської ради було подано 17 проєктів. За результатами підрахунку голосів, 

Протоколом засідання Координаційної ради № 4 від 27.06.2019 було вирішено 

переможцями конкурсу у 2019 році визначити наступні конкурсні пропозиції: 

1. “Кінопогляд у майбутнє”- 1760 голосів; 

2.  «Дитячий майданчик дітям ДНЗ № 7 «Веселка» - 1387 голосів; 

3. «Дитячі ніжки по рівненькій доріжці!» - 1380 голосів; 

4. «Територія успіху» - 1085 голосів; 

5. «Освітлення спортивного майданчика та зони відпочинку на території НВК-

Гімназія» - 1066 голосів. 

 На сьогоднішній день всі проєкти завершені та проведено офіційне відкриття 

кожного з проєктів-переможців. Інформація про перебіг конкурсу висвітлювалась в 

окремому розділі “Громадський бюджет Лиманської ОТГ” офіційного сайту міської 

ради, соціальній мережі Facebook та в ЗМІ.  

 Відділом інвестиційної діяльності підготовлений інформаційний матеріал для 

участі у проекті “Історії громад: успіх-2019”, який присвячений реформі 

децентралізації та проводився фінансовим порталом Maanimo. Історія успіху 

Лиманської об’єднаної територіальної громади, за версією редакційної колегії, обрана 

переможцем і виборола 1 місце, отримавши сучасний LED-телевізор. 

Відділом інвестиційної діяльності виконавчого комітету міської ради були 

підготовлені та подані заявки для участі в 24 конкурсах. В результаті поданих 

конкурсних пропозицій у 2 проєктах — заявка від Лиманської ОТГ була визнана 

найкращою. Також на сьогоднішній день, Лиманську ОТГ відібрано до списку 

учасників програми — Агенства США з міжнародного розвитку (USAD) — 

“Економічна підтримка Східної України”. 

Рішенням міської ради від 20.09.2018 № 7/54-2465 затверджена Угода про 

передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

Лиманською міською радою Донецької області, Управлінням освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради Донецької, згідно якої буде  фінансуватись 3 проекти (ЗОШ 

№ 2, ЗОШ № 3, ЗОШ № 4)  

 Протягом 2019 року відділом інформаційних технологій виконавчого комітету 

Лиманської міської ради була проведена певна робота, а саме: 

-усунення можливих дефектів та недоліків программного забезпечення відділів, 

управлінь та служб виконкому міської ради; 

-допомога користувачам обчислювальних машин в отриманн іосновних навичок у 

роботі з засобами комп’ютерної техніки; 



-розроблено «Положення про офіційний веб-сайт Лиманськоїміської ради» 

(рішення Лиманської міської ради від18.04.2019 р.№7/63-3215) 

-забезпечення належного технічного функціонування сервісів Лиманської SMART 

громади: "Поіменне голосування депутатів Лиманської міської ради", "Єдиний 

інформаційний інвестиційний портал Лиманської ОТГ"  "АІС енергосервіс" "Єдиний 

інформаційний інвестиційний портал Лиманської ОТГ", "Громадський бюджет 

Лиманської об'єднаної териториальної громади", "Електронні Петиції Лиманської 

об'єднаної териториальної громади", "Електронні консультації з громадськістю". 

 За 2019 рік на офіційному сайті Лиманської міської ради було оприлюднено: 

Новин – 880 публікацій; 

Анонсів – 323 публікацій; 

Оголошень – 480публікацій; 

Відео – 15завантажень. 

 Для відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 2019 рік позначився проведенням масштабних 

загальнонаціональних виборчих компаній - чергових виборів Президента України 31 

березня 2019 року, повторного голосування 21 квітня 2019 року та позачергових 

виборів народних депутатів 21 липня 2019 року. Для організації підготовки та 

проведення голосування використовувалися 44 звичайні постійні виборчі дільниці та 

2 спеціальні виборчі дільниці . Додатково ЦВК за поданням Міністерства оборони 

України на вибори Президента України утворила у винятковому порядку 2 спеціальні 

виборчі дільниці для військовослужбовців.  

 Для забезпечення волевиявлення виборців у день голосування на основі 

відомостей бази даних Реєстру відділом ведення Державного реєстру виборців були 

складені попередні та уточнені списки виборців. Кількість виборців, включених до 

уточнених списків на постійних виборчих дільницях складали: 

на вибори Президента України 31 березня 2019 року склав 37043 чоловік; 

на повторне голосування 21 квітня 2019 року склав  37012 чоловіка; 

на позачергові вибори народних депутатів 21 липня 2019 року 36902 чоловік. 

 Одночасно зі складанням попередніх списків виборців виготовлялися та 

видавалися іменні запрошення виборцям. 

 Водночас виборці, які бажали проголосувати не за своєю виборчою адресою 

мали можливість скористатися процедурою тимчасової зміни місця голосування без 

зміни виборчої адреси (далі - ТЗМГ). Для участі у голосуванні за процедурою ТЗМГ 

до відділу були подані звернення: 

на вибори Президента України 31 березня 2019 року - 1200виборців; 



на повторне голосування 21 квітня 2019 року - 944 виборця; 

на позачергові вибори народних депутатів 21 квітня 2019 року - 996 виборців. 

 Також до відділу протягом 2019 року зверталися виборці, виборча адреса яких 

відноситься до тимчасово окупованих територій з запитами про надання роздруків їх 

персональних даних. Їх кількість склала - 1725 осіб.  

 Для актуалізації бази даних Реєстру щомісячно приймаються та обробляються 

відомості щодо внесення чи знищення записів, зміну персональних даних Реєстру. За 

2019 рік таких відомостей внесено 3951. 

Протягом 2018 року основні зусилля органів управління і сил цивільного 

захисту міської ради були спрямовані на забезпечення постійної готовності до дій за 

призначенням, чіткого управління проведенням рятувальних та інших невідкладних 

робіт, реалізацію державної політики в сфері захисту населення і територій від впливу 

факторів техногенного та природного характеру. 

За звітний період проведено 9 засідань постійної комісії з питань техногенно-

екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій.  

В 2019 році заходи радіаційного й хімічного захисту були сплановані 

відповідно до вимог керівних документів. Проведена робота дозволила в цілому не 

допустити надзвичайних ситуацій, пов'язаних з викидом (виливом) небезпечних 

хімічних речовин на виробництві або при їхньому транспортуванні по залізниці. 

Виявлено та ліквідовано 52 вибухонебезпечних предметів часів АТО та другої 

світової війни. 

В 2019 році за рахунок коштів Програми забезпечення мінімально достатнього 

рівня безпеки населення і територій Лиманської об'єднаної територіальної громади 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в міській раді 

поповнено матеріальний резерв у вигляді талонів на пально-мастильні матеріали на 

суму 66,8 тисяч гривень. На обслуговування послуг системи оповіщення витрачено 27 

тис.грн., рятування на воді — 5,9 тис.грн., на закупівлю матеріального резерву — 89,5 

тис.грн. Проведено капітальний ремонт даху МПК с.Рубці комунального закладу 

“Лиманський Центр безпеки громадян” на загальну суму 915,4 тис.грн. 

В 2019 році зареєстровано і ліквідовано 79 випадків лісових пожеж на 

загальній площі 9,3 гектарів (низові). Охорона лісу від пожеж здійснюється 5 

лісництвами, площа яких становить 32,0 тис. гектарів. Витрати на гасіння лісових 

пожеж склали близько 90,0 тис. гривень. План заходів щодо охорони лісів від пожеж 

у минулому році виконаний. Особовий склад протипожежних формувань і 

спеціалізованих міських служб ЦЗ показав високий рівень готовності й оперативність. 

Завдяки добрій взаємодії на всіх рівнях управління, матеріальній і фінансовій 



підтримці протипожежних сил ЦЗ вдалося стримати розвиток лісових пожеж на 

більших площах, а збитки звести до мінімуму. 

На міських курсах підвищення кваліфікації в 2019 році навчання проведено за 
виїзною формою в м. Лиман, курс пройшли 14 слухачів. 

-командири ланки-9 чоловік; 

-керівники груп по проведенню навчання на ОГД – 5 чоловік. 

Підготовка не воєнізованих, аварійно-рятувальних формувань здійснювалася по 
розробленій тематиці з реальним відпрацьовуванням практичних дій у період ліквідації 
аварійних ситуацій та при проведенні об’єктових комплексних навчань ЦЗ. 

Формування загального призначення використовувалися під час проведення 

ТСН з реальним відпрацьовуванням заходів щодо попередження або ліквідації 

наслідків НС природного характеру. 

Навчання населення, не зайнятого на виробництві й у сфері обслуговування, 

проводилося в учбово-консультативннх пунктах КП «Служба єдиного замовника», 

старостинських округах. 

Велика робота проводиться старостами та спеціалістами  виконавчого комітету 

Лиманської міської ради на старостинських округах. 

 

 По Криволуцькому старостинському округу в с. Крива Лука в 2019 році 

відновлено водопостачання та водовідведення в приміщення сільського будинку 

культури. В фоє  встановлені 2 кондиціонера, великий  банер  з інформацією про 

туристичні об’єкти  на території старостинського округу. В с. Діброва для будинку 

дозвілля були придбані та встановленні  кондиціонер, жалюзі для вікон, принтер для 

комп’ютера, роутер. В с. Озерне був встановлений на ганку бібліотеки навіс. Від 

старостинського округу переданий комп’ютер в зборі  для  покращення роботи  

бібліотекаря. 

 Проведений капітальний ремонт вуличного освітлення  в селі Каленики, 

Крива Лука, Озерне.   

    Вивезення твердих побутових відходів  здійснює КП «Лиманський «Зеленбуд», в 

селах Крива Лука, Озерне, Діброва, встановлено  64 контейнера, 4 урни. 

    Завезено пісок на 9 кладовищ та до воїнам Другої світової війни. 

     Проведений  поточний ямковий ремонт доріг в селі Крива Лука вул. Центральна, в 

селі Озерне вул. Кар’єрна.  

 На території Зарічненського старостинського округу за 2019 рік було здійснено: 

   - капітальний ремонт дороги з твердим покриттям по вул. Побєда смт Зарічне; 

- - поточний ремонт доріг з твердим покриттям; 



- - проводились роботи по профілюванню грунтових доріг; 

- - придбання елементів для дитячих спортивно-ігрових майданчиків; 

- - поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення; 

- - капітальний ремонт Торського НВК; 

- - капітальний ремонт приміщення комунального не комерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини смт Зарічне; 

- -поточний ремонт приміщення комунального не комерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Торське ( заміна вікон); 

- -  капітальний ремонт приміщення ДНЗ смт Зарічне ( 3 група); 

- - поточний ремонт приміщення Зарічненської ЗОШ І-ІІІ ступенів (початкові 

класи); 

- - придбання музичної апаратури для міського Будинку культури смт Зарічне; 

- - придбання комп’ютера та принтера для Будинку народних традицій с. 

Торське; 

- - участь у конкурсі програми «Громадський бюджет» Лиманської міської ради 

та реалізація проекту переможця: поточний ремонт, придбання апаратури та 

інших матеріалів для приміщення бібліотеки смт Зарічне 

По Ямпільському старостинському округу протягом 2019 року проведено 

озеленення території старостинського округу, ремонт вуличного туалету біля 

адмінбудівлі, організація вивозу твердих побутових відходів, поточний ремонт 

дитячого майданчика та пам’ятників на території округу, забезпечення піском 

кладовищ та дитячого майданчика. 

Протягом 2019 року на території Рубцівського старостинського округу були 

проведені:  

1. Капітальний ремонт вуличного туалету Рубцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.   

2. Капітальний ремонт будівлі місцевої пожежної команди с. Рубці Лиманського центру 

безпеки громадян (заміна шиферної  покрівлі на металочерепицю). 

3. Проект ЮНІСЕФ: Капітальний ремонт покрівлі Рубцівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст. (заміна шиферної  покрівлі на металочерепицю). 

4. Проведено поточний середній ремонт 3,7 км. відрізку дороги державної власності 

загального користування місцевого значення О0527 що проходить через населений 

пункт Лозове Лиманського району Донецької області за рахунок обласного бюджету.  

5.  Реалізовано проект «Різдвяна казка починається сьогодні»  в межах місцевої цільової 

програми «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2017 - 2020 роки». 

 Виконані заходи на території Дробишевського старостинського округу за 

період 2019 року: 

-поточний та капітальний ремонт пам’ятників 

- надання допомоги жителям округу у вигляді дров 



 -встановлення пластикових вікон в кількості 4 шт. в адмінбудівлі округу 

- поточний ремонт асфальтного покриття по вул.- Слобожанська, Магістральна, 

Державна 

-грейдерування 6 доріг 

-озеленення( висадка 30 дерев та 200 кущів квітів) 

- вирубка дерев та вивіз сміття( стихійне стіттєзвалище вул.Вишнева-180 т, сміття із 

кладовища-36 т) 

-поточний ремонт торгівельних рядів 

-поточний ремонт існуючих дитячих майданчиків 

- поточний   ремонт зупинок 

-поточний ремонт лінії зовнішнього освітлення- 

- капітальний ремонт асфальтного покриття по вул. Пушкіна -100 м2. 

  

- бібліотека МБК «Відродження» поточний ремонт 

-благоустрій  території амбулаторії  ЗПСМ, встановлення огорожі 

-поточний ремонт та заміна частини водогону амбулаторії 

- капітальний ремонт по утепленню  фасаду та встановлення каналізації в амбулаторії   

-капітальний ремонт внутрішнього приміщення ( за рахунок обласного бюджету),  

- капітальний ремонт в ДНЗ «Сонечко» (заміна димохідної труби ; ремонт трьох 

дитячих павільйонів – заміна покрівлі , зварювальні роботи) 

  На території Коровоярського старостинського округу у 2019 році: 

- завершено виконання капітального ремонту приміщення дошкільного відділення 

Коровоярського НВК; 

- - виконано поточних ремонт дитячого майданчика по вул.. Новолелів; 

- Відремонтовано шахтний колодязь загального користування по вул.. Спортивній; 

- Виконано поточний ремонт сільських торгових рядів; 

- Забезпечена робота зовнішнього вуличного освітлення. 

Виконані заходи на території Шандриголівського  старостинського округу у 

2019 році: 

- поточний ремонт пам’ятників; 

- надання допомоги жителям округу у вигляді дров; 

- встановлення пластикових вікон (з вікна) в сільському будинку культури; 

- грейдерування доріг; 
- поточний ремонт дитячих майданчиків; 

- відремонтовано колодязь загального користування в с. Середнє. 

На території Тернівського старостинського округу  у 2019 доукомплектовано 

дитячий майданчик в с. Іванівка; виконаний поточний ремонт вулиць в с. Терни 

(Миру, Центральна, Бордюгова, Островерхова,  Землянського), в с. Ямполівка 



вулиця Центральна. Виконувались ремонти ліній зовнішнього освітлення, 

здійснювалися поточні ремонти пам’ятників та дитячих майданчиків. 

       У 2019 році  у Новоселівському старостинському окрузі   була проведена 
робота по благоустрою селища, а саме: 

-  Проведено поточний ремонт доріг  обласного значення (Партизанська, 
Шевченко, Центральна, Тракторна) 

- Проведено поточний ремонт доріг  комунальної власності (Соборна, Віктора 
Семенова) 

- Грейдерування доріг  (7 штук) 
 

- Поточний ремонт пам’ятників та братських могил, які знаходяться на 
кладовищі 

- Завіз піску на два  кладовища  

- Поточний ремонт дитячого майданчику 

- Надання допомоги жителям селища – придбання дров 

- Поточний ремонт Новоселівського клубу (фарбування фасаду приміщення 
клубу, цементування фундаменту, ремонт тенісної кімнати, фарбування дверей 

), покіс трави, прибирання сміття, вирубка порослі 

- Поточний ремонт амбулаторії (відновлення фронтону, зроблений навіс над 

дверима, пофарбовані ворота у гараж та паркан) 

- Поточний ремонт адмінбудівлі (І поверх), заміна шпалер, лінолеуму, 
фарбування вікон, дверей, цементування порогу, заміна електропроводки, 

дверей та замків у двері  

- Поточний ремонт автобусних зупинок (фарбування, цементування) 

- Поточний ремонт колодязя в центрі селища 

- Укладання договорів та вивіз побутових відходів 

Свою діяльність у 2020 році виконавчий комітет Лиманської міської ради 

будуватиме за напрямками, визначеними Стратегією розвитку Лиманської ОТГ до 

2025 року та Програмою економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. 

 

Керуючий справами   

виконавчого комітету міської ради      Р.О.Малий

 



                                                                                          (тис. грн.)

План на 2019рік з 

урахуванням 

внесених змін

Касове виконання 

за 2019рік

План на 2019рік з 

урахуванням 

внесених змін

Касове виконання 

за 2019рік

План на 2019рік 

з урахуванням 

внесених змін

Касове виконання 

за 2019рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всього: 121 377,9 114 661,4 82 225,4 58 825,8 203 603,3 173 487,2

2110 30 122,4 30 065,5 0,0 0,0 30 122,4 30 065,5

2120 6 659,4 6 658,4 0,0 0,0 6 659,4 6 658,4

2200 30 905,6 29 437,8 683,2 196,5 31 588,8 29 634,3

2600 50 833,9 46 190,3 3 289,6 3 289,6 54 123,5 49 479,9

2700 2 679,7 2 270,2 0,0 0,0 2 679,7 2 270,2

2800 176,9 39,2 0,0 0,0 176,9 39,2

3100 0,0 0,0 7 848,8 6 999,4 7 848,8 6 999,4

3200 0,0 0,0 70 403,8 48 340,3 70 403,8 48 340,3

або класифікації кредитування бюджету

по виконавчому комітету Лиманської міської ради

Наказ Міністерства 

фінансів України 

 01.12.2010  N 1489

Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами

з деталізацією за кодами економічної

класифікації видатків бюджету

(найменування головного розпорядника коштів

державного бюджету)

за 2019 рік

Спеціальний фонд Разом

Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:

Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

бюджету/код 

економічної 

класифікації видатків 

бюджету або код 

кредитування бюджету

Код 

функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією 

видатків та кредитування бюджету

Загальний фонд



Завдання 1: Забезпечення виконання наданих 

законодавством повноважень виконавчому комітету 

Лиманській міській раді    

Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічної бази 

Завдання 3: Капітальний ремонт адміністративних 

будівель 

0210150/2110 0111 25816,5 25759,8 25816,5 25759,8

0210150/2120 0111 5705,6 5704,8 5705,6 5704,8

0210150/2200 0111 3793,5 2958,7 604,7 182,0 4398,2 3140,7

0210150/2800 0111 160,9 24,2 160,9 24,2

0210150/3100 0111 2355,3 2015,2 2355,3 2015,2

0211140/2200 0950
Завдання 1: Забезпечення реалізації інших заходів з 

післядипломної освіти
36,5 36,5 0,0 0,0 36,5 36,5

Завдання 1: Забезпечення надання населенню 

амбулаторно-поліклінічної допомоги.

Завдання 2: Забезпечення надання населенню 

стаціонарної медичної допомоги          

Завдання 3. Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування

0212010/2200 0731 23487,7 23487,7 0,0 0,0 23487,7 23487,7

0212010/2600 0731 22743,7 19468,8 3240,6 3240,6 25984,3 22709,4

0212010/3200 0731 0,0 0,0 3252,3 3242,0 3252,3 3242,0

Забезпечення функціонування центру первинної медико-

санітарної допомоги в частині оплати комунальних 

послуг та енергоносіїв

Забезпечення профілактики захворювань населення та 

підтримки громадського здоров'я за місцем проживання 

(перебування)

35476,5 34447,5

в т.ч. за бюджетними програмами:

1.             Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Лиманської міської ради та її виконавчих органів

2.             Мета бюджетної програми:  забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

3.             Мета бюджетної програми: підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

4.             Мета бюджетної програми:  зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

49439,16492,9 6482,6 52724,3

36644,70210150 0111

0212010 0731 46231,4 42956,5

2960,0 2197,2 38436,5



Проведення поточного ремонту будівлі амбулаторії ЗП-

СМ смт.Новоселівка та с. Торське КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради

Оформлення енергетичних сертифікатів будівель по 

об'єктам: КНП "ЦПМСД" Лиманської міської ради, 

Амбулаторія ЗП-СМ смт.Зарічне

Проведення обстеження технічного стану будівель 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини за 

адресою: смт.Зарічне, вул. Центральна, 104

Придбання офісних та медичних меблів для амбулаторія 

ЗП-СМ смт.Зарічне та придбання офісних меблів та 

жалюзі для КНП "ЦПМСД" Лиманської міської ради

Завдання 1: Забезпечення хворих на цукровий діабет 

препаратами інсуліну     

Завдання 2: Забезпечення хворих на нецукровий діабет 

препаратами десмопресину    

0212146/2700 0763

Завдання 1: Повне або часткове відшкодування вартості 

лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, 

які страждають на серцево-судинні захворювання, 

цукровий діабет 2-го типу та бронхіальну астму

212,0 212,0 0,0 0,0 212,0 212,0

0213210/2600 1050 Організація та проведення громадських робіт 433,8 433,8  0,0 0,0 433,8 433,8

0213242/2700 1090
Завдання 1: Забезпечення надання додаткової допомоги 

почесним громадянам міста
7,2 7,2 0,0 0,0 7,2 7,2

0214082 0829 Завдання 1: Інші заходи в галузі культури і мистецтва 500,0 432,3 0,0 0,0 500,0 432,3

2197,2 1801,2

8.             Мета бюджетної програми: забезпечення надання додаткової допомоги почесним громадянам міста

9.             Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

0212144/2700 0763 2197,2 1801,2

7.         Мета бюджетної програми: Забезпечення організації та проведення громадських робіт

5.                Мета бюджетної програми: Зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремих категоріям хворих, забезпечення потреб населення у лікарських засобах 

0,0 0,0

4115,60212111/2600 0726 4115,6 3587,3 0,0 0,0 3587,3

6.                Мета бюджетної програми: Зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремих категоріям хворих, забезпечення потреб населення у лікарських засобах 



0214082/2200 0829 322,3 267,9 0,0 0,0 322,3 267,9

0214080/2730 0829 177,7 164,4 0,0 0,0 177,7 164,4

0216011 0610
Завдання 1. Утримання, поточний та капітальний 

ремонт житлового фонду
1163,3 1162,8 6059,2 5394,6 7222,5 6557,4

0216011/2600 0610 1163,3 1162,8 0,0 0,0 1163,3 1162,8

0216011/3200 0610 0,0 0,0 6059,2 5394,6 6059,2 5394,6

0216012/2200 0620
Завдання 1. Розробка енергоефективної схеми 

оптимізації системи теплопостачання міста
369,6 0,0 0,0 0,0 369,6 0,0

0216013 0620
Завдання 1. Утримання та поточний ремонт 

водопровідно-каналізаційного господарства
1290,9 1226,6 0,0 0,0 1290,9 1226,6

0216013/2200 0620 88,9 88,9 0,0 0,0 88,9 88,9

0216013/2600 0620 1202,0 1137,7 0,0 0,0 1202,0 1137,7

Завдання 1:  Придбання спеціалізованої техніки для КП 

«Лиманський Зеленбуд»

Завдання 2: Придбання спеціалізованої техніки для КП 

«Лиманська СЄЗ»

Завдання 1:  Облаштування, забезпечення та утримання 

в належному стані об'єктів благоустрою міста, сіл, селищ 

Лиманської ОТГ

Завдання 2: Проведення поточного ремонту об'єктів 

благоустрою міста, сіл, селищ Лиманської ОТГ

Завдання 3: Проведення капітального ремонту об'єктів 

благоустрою міста, сіл, селищ Лиманської ОТГ

13.         Мета бюджетної програми: Стабільне функціонування підприємств, установ та організації, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

0216020/3200 6633,6

10.         Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов 

проживання мешканців міста

0,0 0,0 6840,0

11201,6 12727,8 11992,2

0620

800,6 790,6

6840,0

12.         Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей водопровідно-каналізаційного господарства і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, 

покращення умов проживання мешканців міста

11.         Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей систем централізованого теплопостачання, підвищення якості послуг з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, 

забезпечення захисту прав та інтересів споживачів, залучення інвестицій на модернізацію теплового господарства та житлового фонду.

6633,6

14.         Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста, сіл та селищ Лиманської ОТГ

0216030 0620 11927,2



0216030/2200 0620 522,0 452,4 0,0 0,0 522,0 452,4

0216030/2600 0620 11405,2 10749,2 0,0 0,0 11405,2 10749,2

0216030/3200 0620 0,0 0,0 800,6 790,6 800,6 790,6

0216082/3100 0610
Завдання 1: Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства
0,0 0,0 3590,6 3203,8 3590,6 3203,8

Завдання   1. Проведення інвентаризації земель 

несільськогосподарського призначення

Завдання 2. Виготовлення документації із землеустрою 

на земельні ділянки комунальної власності

Завдання 3. Складання електронного документу XML 

айлу щодо встановлення та відновлення меж населених 

пунктів на території Лиманської міської ради

0217322/3200 0443

Завдання 1. Реконструкція будівлі аптеки під 

діагностичний центр, розташований  за адресою: вул. 

Гасієва, 36, м. Лиман

0,0 0,0 5247,0 4740,3 5247,0 4740,3

Завдання 1. Реконструкція дитячого майданчика , 

прилеглої території до будівлі Центра культури та 

дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та дороги по 

вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті 

Лиман

Завдання 2.Коригування ПКД по об’єкту 

«Реконструкція дитячого майданчика , прилеглої 

території до будівлі Центра культури та дозвілля 

ім.Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці 

Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман» 

0,0

16.             Мета бюджетної програми: Оновлення планово-картографічних матеріалів, підготовка земельних торгів, встановлення і заміна  меж, виготовлення документації, проведення вишукувальних робіт, проведення 

інвентаризації

109,00217130/2200

26475,2 6327,3 26475,20217330 0443

90,5 0,0 171,9 90,562,9

6327,30,0

18.             Мета бюджетної програми: будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної  власності

15.             Мета бюджетної програми:  Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

0421

17. Мета бюджетної програми: Розвиток інфраструктури охорони здоров'я, створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я та для лікування паціентів



Завдання 3.Реконструкція порогу з улаштуванням 

пандусу в адміністративній будівлі Лиманської міської 

ради за адресою: м. Лиман, вул.Привокзальна, 25

0217330/3100 0443 0,0 0,0 53,3 50,9 53,3 50,9

0217330/3200 0443 0,0 0,0 26421,9 6276,4 26421,9 6276,4

Завдання   1.   Внесення змін до генерального плану 

м.Лиман з розробленням плану зонування та детальних 

планів окремих територій

Завдання 2. Розроблення звіту про Стратегічну 

екологічну оцінку у складі містобудівної документації 

(Схеми планування території району (в межах 

Лиманської ОТГ)

Завдання 1. Проведення капітального ремонту другого 

поверху та підвальних приміщень КЗ "Лиманський 

ЦПМСД ім. М.І.Лядукіна"

Завдання 2.  Реконструкція будівлі аптеки під 

діагностичний центр за адресою: вул. Гасієва, 36, м. 

Лиман

Завдання 1. Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської обєднаної територіальної громади 

по вул.Поштова м.Лиман (коригування)

Завдання 2.  Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської обєднаної територіальної громади 

по пров. Торговий м.Лиман (коригування)

Завдання 3. Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської обєднаної територіальної громади 

по вул. Перемоги с.Зарічне (коригування)

Завдання 4. Внесення змін до генерального плану 

м.Лиман Донецької області з розробленням плану 

зонування та детальних планів окремих території

873,0

19. Мета бюджетної програми: Запезпечення розвитку інфраструктури території

0217350/2200 0443 254,0 253,9 0,0 0,0 254,0 253,9

20. Мета бюджетної програми:   виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів, створення та розвиток інфраструктури комунальних  та медичних закладів

0217361/3200

0217362 0490 9286,3 9286,3

21. Мета бюджетної програми:   виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів, створення та розвиток інфраструктури комунальних  та медичних закладів

0,00,00490 1397,41415,41397,41415,4

873,0 8413,3 8413,3



Завдання 5. Капітальний ремонт даху адміністративної 

будівлі Лиманської міської ради за адресою: м.Лиман, 

вул. Привокзальна, 25  

0217362/2200 0490 873 873 0 0 873 873

0217362/3100 0490 0 0 742,2 742,2 742,2 742,2

0217362/3200 0490 0 0 7671,1 7671,1 7671,1 7671,1

Завдання 1.  Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади 

по вул.Мічуріна м. Лиман

Завдання 2. Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади 

по вул.Підлісна м. Лиман

0217370/2700 0490
Завдання 1. Навчання студентів в вищих навчальних 

закладах
53,1 53,0 0,0 0,0 53,1 53,0

0217412/2600 0451

Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими 

та економічно обгрунтованими тарифами на послуги з 

перевезення пасажирів і багажу автомобільним 

транспортом на міському маршруті

798,4 694,8 0,0 0,0 798,4 694,8

0217413/2200 0451 Завдання 1. Розробка паспортів автобусних маршрутів 20,0 0,6 0,0 0,0 20,0 0,6

Завдання 1: Капітальний, поточний ремонт, 

грейдерування доріг по місту, селам та селищам 

Завдання 2: Оплата за інвентаризацію та виготовлення 

технічних паспортів доріг комунальної власності 

Лиманської об’єднаної територіальної громади

0217461/2600 0456 8148,2 8147,1 0,0 0,0 8148,2 8147,1

0217461/3200 0456 0,0 0,0 11330,9 10846,1 11330,9 10846,1

19479,1 18993,2

0 1200 1200 1200 1200

23. Мета бюджетної програми: оплата навчання студентів з метою забезпечення населення міста та району кваліфікованим лікарським персоналом, збереження здоров’я населення.

24. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи автомобільного транспорту на міському маршруті

25. Мета бюджетної програми: Покращення умов утримання службового автотранспорту, надання послуг з перевезення пасажирів.

26.         Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

0217461 0456 8148,2 8147,1 11330,9

Завдання 1.  Проведення експертної грошової оцінки 

0217363/3200 0490 0

22. Мета бюджетної програми: виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток окремих територій, створення та розвиток інфраструктури комунальних  та медичних 

закладів

10846,1

27. Мета бюджетної програми:  Визначення ціни земельної ділянки, що підлягає продажу



0217680/2800 0490

Завдання 1. Участь Лиманської ОТГ у Всеукраїнській 

асоціації органів місцевого самоврядування (асоціації 

міст України)

16,0 15,0 0,0 0,0 16,0 15,0

Завдання 1. Оплата незалежних оцінок об'єктів 

комунальної власності територіальної громади м. Лиман

Завдання 2.  Виготовлення інвентаризаційних справ, 

отримання витягів прав власності

Завдання 3. Погашення заборгованості по 

газопостачанню за будинок сімейного типу за адресою: 

вул.Київська, буд.20а, м.Лиман

Завдання 4. Погашення заборгованості за послуги 

централізованого опалення за квартири, які входять до 

комунальної власності територіальної громади м. Лиман

Завдання   1: Проведення збільшення закладки 

матеріально-технічних засобів в місцевий резерв для 

попередження ліквідації надзвичайних  ситуацій і 

життєзабезпечення постраждалого населення 

Завдання   2: Підтримка безперебійного функціонування 

та експлуатаційно-технічне обслуговування засобів 

системи оповіщення населення про загрозу виникнення 

НС місцевого рівня

Завдання 2. Зміцнення матеріально-технічної бази 

30.         Мета бюджетної програми: Запобігання та ліквідація надзвичайних  ситуацій та наслідків стихійного лиха

0217650/2200 0490 0,0 3,8 3,8

Завдання 1.  Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу, за рахунок 

авансу, внесеного покупцем земельної ділянки

3,8

124,90217693/2200 50,9 0,00490 0,0

0,0 3,8

28. Мета бюджетної програми:  забезпечення ефективності організації місцевого самоврядування на регіональному рівні, забезпечення сталого місцевого розвитку, наближення до європейських стандартів

29.         Мета бюджетної програми: оплата незалежних оцінок об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Лиман, виготовлення інвентаризаційних справ, отримання витягів прав власності. Експертна 

грошова оцінка, поточна інвентаризація

124,9 50,9

0218110 0320 205,4 185,2 63,0 63,0 268,4 248,2



0218110/2200 0320 205,4 185,2 0,0 0,0 205,4 185,2

0218110/3100 0320 0,0 0,0 63,0 63,0 63,0 63,0

0218120/2200 0320
Завдання 1: Забезпечення безпечних умов відпочинку 

населення  на водних об'єктах
10,7 5,9 0,0 0,0 10,7 5,9

Завдання 1: Забезпечення здійснення контролю за 

дотриманням протипожежних вимог, запобігання 

пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

Завдання 12. Капітальний ремонт покрівлі МПК с. Рубці

0218130/2110 0320 4305,9 4305,7 0,0 0,0 4305,9 4305,7

0218130/2120 0320 953,8 953,6 0,0 0,0 953,8 953,6

0218130/2200 0320 698,8 691,6 0,0 0,0 698,8 691,6

0218130/2700 0320 32,5 32,4 0,0 0,0 32,5 32,4

0218130/3100 0320 0,0 0,0 1044,4 924,3 1044,4 924,3

0218312/3200 0512

Завдання 1. Забезпечення екологічного безпечного 

збирання, перевезення, зберігання, оброблення, 

утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 

відходів (придбання контейнерів)

0,0 0,0 153,4 148,2 153,4 148,2

Завдання 1. Функціонування державної системи 

моніторінгу навколишнього природного середовища 

(проведення досліджень)

Завдання 2. Проведення заходів з озеленення міст і сіл  

(інвентаризація зелених насаджень)

Завдання 3. Розроблення технологій, обладнання та 

здійснення заходів для  очищення,  відновлення  

забруднених  земель,  а також земель, засмічених 

промисловими, побутовими та ншими відходами

72,8 59,7 896,5 868,5

924,3 7035,4 6907,6

34.         Мета бюджетної програми: Забезпечення екологічної безпеки території шляхом впровадження практики раціонального використання та охорони природних ресурсів та збереження природного середовища.

0218130 0320 5991,0

31.         Мета бюджетної програми: заходи з організації рятування на водах

32.         Мета бюджетної програми: Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах

5983,3 1044,4

0218330 0540 823,7 808,8

33. Мета бюджетної програми: Забезпечення оптимізації поводження з відходами



Завдання 4. Послуги з ліквідації несанкціонованого 

звалища та підготовки площі біля земельної ділянки, 

визначеної для обслуговування полігону з вивезення 

твердих побутових відходів

0218330/2200 0540 0,0 0,0 11,8 10,7 11,8 10,7

0218330/2600 0540 823,7 808,8 49,0 49,0 872,7 857,8

0218330/3200 0540 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0

 Начальник відділу обліку та звітності, 

    головний бухгалтер                                                                          __________                                                           Н.І. Манцева 

                                                                                                                  (підпис)                                                                          (ініціали  і прізвище) 



Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всього: 873,0 11 028,7 11 901,7 873,0 11 010,7 11 883,7

2200 873,0 0,0 873,0 873,0 0,0 873,0

3100 0,0 742,2 742,2 0,0 742,2 742,2

3200 0,0 10 286,5 10 286,5 0,0 10 268,5 10 268,5

Завдання 1. Проведення капітального ремонту другого 

поверху та підвальних приміщень КЗ "Лиманський 

ЦПМСД ім. М.І.Лядукіна"

Завдання 2.  Реконструкція будівлі аптеки під 

діагностичний центр за адресою: вул. Гасієва, 36, м. 

Лиман

1415,4 1415,4 0,0 1397,4 1397,4

Затверджено на звітний період 
Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

бюджету

Назва 

інвестиційної 

програми 

(проекту)  

Найменування згідно з програмною класифікацією 

видатків та кредитування бюджету

1. Мета бюджетної програми:   виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів, створення та розвиток інфраструктури комунальних  та медичних 

закладів

0217361/3200

Співфінансува

ння 

інвестиційних 

проектів, що 

реалізуються за 

рахунок коштів 

державного 

фонду 

регіонального 

розвитку 

Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:

в т.ч. за бюджетними програмами:

0,0

Публічне представлення інформації про обсяги видатків виконавчого комітету Лиманської міської ради, як головного розпорядника коштів місцевого бюджету, у звітному

2019році буде проведено 21.02.2020року о 13.00год. у залі засідань міської ради за адресою: м. Лиман, вул. Незалежності, 46.

Наказ Міністерства 

фінансів України 

 01.12.2010  N 1489

Виконано за звітний період

ІНФОРМАЦІЯ

державного бюджету)

за 2019 рік

про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів),  

по виконавчому комітету Лиманської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів



Завдання 1. Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської обєднаної територіальної 

громади по вул.Поштова м.Лиман (коригування)

Завдання 2.  Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської обєднаної територіальної 

громади по пров. Торговий м.Лиман (коригування)

Завдання 3. Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської обєднаної територіальної 

громади по вул. Перемоги с.Зарічне (коригування)

Завдання 4. Внесення змін до генерального плану 

м.Лиман Донецької області з розробленням плану 

зонування та детальних планів окремих території

Завдання 5. Капітальний ремонт даху адміністративної 

будівлі Лиманської міської ради за адресою: м.Лиман, 

вул. Привокзальна, 25  

0217362/2200 0490 873,0 0,0 873,0 873,0 0,0 873,0

0217362/3100 0490 0,0 742,2 742,2 0,0 742,2 742,2

0217362/3200 0490 0,0 7671,1 7671,1 0,0 7671,1 7671,1

Завдання 1.  Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної 

громади по вул.Мічуріна м. Лиман

Завдання 2. Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної 

громади по вул.Підлісна м. Лиман

 Начальник відділу обліку та звітності, 

    головний бухгалтер                                                                          __________                                                           Н.І. Манцева 

                                                                                                                  (підпис)                                                                          (ініціали  і прізвище) 

1200,0

8413,3 9286,3

3. Мета бюджетної програми: виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток окремих територій, створення та розвиток інфраструктури комунальних  та 

медичних закладів

0217363/3200

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій

0,0 1200,0 1200,0 0,0 1200,0

0217362

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

формування 

інфраструктури 

об'єднаних 

територіальних 

громад

873,0 8413,3 9286,3 873,0

2. Мета бюджетної програми:   виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів, створення та розвиток інфраструктури комунальних  та медичних 

закладів


