
1. Паспорт 

Програми економічного і соціального розвитку  

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік та 

основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки 

1. Назва 

Програма  економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки 
 

2. Підстава для розроблення 

Розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної 

військово - цивільної адміністрації від 01.09.2017 року № 1058 “Про розробку проекту 

Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні 

напрями розвитку на 2019 і 2020 роки”, розпорядження міського голови від 08.09.2017 року № 

505 “Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки”. 
 

3. Міський замовник або координатор 

Лиманська об’єднана територіальна громада. 
 

4. Міські замовники - співвиконавці 

Управління міської ради, відділи виконавчого комітету міської ради, установи, 

підприємства та організації міста. 
 

5. Мета 

Створення умов для відновлення економічного зростання, підвищення якості та 

безпеки життя громадян шляхом заохочення розвитку сучасної виробничої та ринкової 

інфраструктури, підтримки ініціативи малого та середнього бізнесу, надання якісних 

публічних послуг населенню, тощо. 

 

6. Початок, закінчення виконання 

2018 рік 
 

7. Етапи виконання 

- 

8. Загальні обсяги фінансування 

           тис. грн. 

Всього В тому числі: 

державний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

бюджет 

 ОТГ 

кошти 

підприємств 

інші  

джерела 

947005,986 382301,503 26157,84 210265,654 196762,6 131518,389 

 

9. Кількісні та якісні критерії ефективності 

Забезпечення зростання до попереднього року загального обсягу реалізації промислової 

продукції у відпускних цінах підприємств на 10 %; фонду оплати праці - на                        

70,0 млн. грн.; середньомісячної заробітної плати - на 5,6 % (складе 6720 грн.); 

збільшення доходів бюджету ОТГ (без трансфертів) - на 2,9 %; збільшення від 

надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на 

1,2 % (складе 415,3 млн. грн.); скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів - 

на 4,5 %, створення комфортного середовища для проживання населення, тощо. 
 

10. Контроль за виконанням 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради; відділ економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету міської ради; управління міської ради, відділи виконавчого 

комітету міської ради, комунальні підприємства. 


