
1.2. Перелік актуальних проблемних питань розвитку
Лиманської об'єднаної територіальної громади

№ 
з/п

Проблемне питання Обґрунтування актуальності проблемного питання
Шляхи вирішення
(заходи програми)

1. Обсяг  видатків  освітньої
субвенції на 2019 рік

Постановою Кабінету Міністрів  України  від  27.12.2017
року  №  1088  затверджено  нову  Формулу  розподілу
освітньої субвенції між місцевими бюджетами.
У бюджеті  на  2019  рік  Лиманська  ОТГ прирівняна  до
міст обласного значення, тому збільшилась розрахункова
наповнюваність  класів,  яка  залежить  від  сільського
населення.  Порушується  принцип  єдності  бюджетної
системи,  тому  що  інші  ОТГ  з  меншим  відсотком
сільського  населення,  ніж  Лиманська,  мають  меншу
розрахункову наповнюваність класів

Застосовувати  формулу  згідно  постанови  Кабінету
Міністрів України від 27.12.2017 року № 1088

2. Відсутність  повноважень
з  розпорядження
земельними ділянками за
межами  населених
пунктів  на  території
Лиманської  об'єднаної
територіальної громади

Повноваження  з  розпорядження  землями
сільськогосподарського  призначення  за  межами
населеного  пункту,  які  знаходяться  на  території
Лиманської  ОТГ,  надано  Головному  управлінню
Держгеокадастру  у  Донецькій  області;  іншого
призначення - Донецькій ОДА

Прискорення  прийняття  Верховною  радою  України
необхідних  законодавчих  актів,  в  частині
розпорядження  та  погодження  земель  за  межами
населених пунктів органами місцевого самоврядування
на відповідній території 

3. Дитячий  санаторій
“Лісний”  в  м.  Лиман,
який  належить  до
обласної  комунальної
власності, з 2008 року не
функціонує

На  території  м.  Лиман  знаходиться  будівля  колишнього
дитячого  санаторію  “Лісний”,  що  значиться  в  спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької
обласної ради. На теперішній час будівля пустує. В закладі
працювало 150 осіб, надавались лікувальні послуги дітям з
захворюванням органів дихання

Виділення  коштів  для  проведення  реконструкції  та
відкриття санаторного закладу

4. Відсутність фінансування
для  будівництва
інженерно-транспортної
інфраструктури  до
промислового

Активізація економічної діяльності, залучення інвестицій
в  Лиманську  ОТГ,  створення  нових  робочих  місць,
зменшення  рівня  безробіття,  забезпечення  прискорення
соціально-економічного  розвитку  території,  підвищення
конкурентоспроможності регіону

Отримання  фінансування  з  державного  бюджету  та
інших джерел



майданчика
Індустріального  парку
“Лиманський”

5. «Прихована  оренда»
земельних паїв

До  бюджету  не  надходять  суми  податку  з  доходів
фізичних осіб та військовий збір з доходів отриманих з
оренди земельних ділянок.
Сільгосппродукція,  яка  вирощується  на  цих  землях  не
обліковується в органах статистики.

На законодавчому рівні прийняти нормативно- правові
акти

6. Відсутність фінансування
для  встановлення  вузлів
обліку теплової енергії  у
споживачів м. Лиман

Виконання законодавства України від 22.06.2017 № 2119-
VII  “Про  комерційний  облік  теплової  енергії  та
водопостачання”

Виділення  коштів  підприємству  ОКП
“Донецьктеплокомуненерго”  “Краснолиманська
тепломережа”

7. Відсутність фінансування
для  виконання
реконструкції
каналізаційних  очисних
споруд  м.  Лиман  пров.
Робочий  24  потужністю
10000 м3/добу

Досягнення вимог очищення стічних вод до скиду у р.
Сіверський Дінець

Виділення  коштів  КП  “Компанія  “Вода  Донбасу”
Лиманське ВУВКГ для розробки ПКД та впровадження
проекту

8. Відсутність фінансування
для  виконання
реконструкція  станції
знезалізнення  підземних
вод  за  адресою:  вул.
Зелений  Гай  16а  м.
Красний  Лиман
Донецької області

Зазначений  захід  був  включений  до   розпорядження
голови  Донецької  обласної  державної  адміністрації  від
04.07.2016 року № 548 (із  змінами) “Про затвердження
переліку об'єктів  і  заходів,  що будуть  здійснюватися за
рахунок  залишків  коштів  місцевих  бюджетів  населених
пунктів  Донецької  області,  на  території  яких  органи
державної  влади  тимчасово  не  здійснюють  свої
повноваження”

Включення  до  обласної  програми  або  до
розпорядження № 548 від 04.07.2016 (із змінами) для
реалізації у 2019 році в сумі 20,2 млн. грн.


