
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2017                                                                            №  7/40-1789

м. Лиман

Про  затвердження

Програми  економічного  і

соціального  розвитку

Лиманської  об'єднаної

територіальної  громади  на

2018  рік  та  основні

напрями розвитку на 2019 і

2020 роки

Розглянувши  інформацію  начальника  відділу  економічного  розвитку  і  торгівлі

виконавчого  комітету  міської  ради  Авдєєнко  Н.П.  про  Програму  економічного  і

соціального  розвитку  Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади на  2018  рік  та

основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Програму  економічного  і  соціального  розвитку  Лиманської

об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і

2020 роки. 

2. Управлінням та відділам міської ради:

2.1.  забезпечити  виконання  завдань  Програми  економічного  і  соціального

розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями

розвитку на 2019 і 2020 роки; вжити заходів щодо режиму економії бюджетних коштів та

коштів державного бюджету, спрямованих на виконання державних цільових програм, а

також інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку;

2.2.  взяти  під  особистий  контроль  та  посилити  роботу  щодо  інвестиційних

пропозицій  для  подальшого  залучення  коштів  державного  бюджету,  міжнародної

технічної допомоги, інвесторів на виконання інвестиційних проектів;

2.3.  сприяти  розвитку  та  підтримки  ініціатив  малого  та  середнього

підприємництва.

3.  Рекомендувати  суб'єктам  підприємницької  діяльності,  незалежно  від  форми

власності, прийняти активну участь в виконанні  Програми економічного і соціального

розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями

розвитку на 2019 і 2020 роки.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійні  комісії  та

виконавчий комітет міської ради.

Міський голова                                                                                                      П.Ф. Цимідан



Інформація

про Програму економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями

розвитку на 2019 і 2020 роки

Програма  економічного  і  соціального  розвитку  Лиманcької  об'єднаної

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

(далі  -  Програма)  розроблена  відділом  економічного  розвитку  і  торгівлі  виконавчого

комітету  міської  ради  за  участю  всіх  управлінь  міської  ради,  відділів  виконавчого

комітету  міської  ради,  підприємств  та  приватних  підприємців  міста  на  виконання

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” та 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”.

Головними напрямками стратегії розвитку об’єднаної громади на 2018 рік будуть:

створення умов для відновлення економічного зростання, підвищення якості та безпеки

життя  громадян  шляхом  заохочення  розвитку  сучасної  виробничої  та  ринкової

інфраструктури,  підтримка  ініціативи  малого  та  середнього  бізнесу,  надання  якісних

публічних  послуг  населенню,  забезпечення  стабільного  функціонування  закладів

культури,  освіти,  охорони  здоров’я,  спорту,  підприємств  житлово-комунального

господарства.

Доходи загального фонду (без трансфертів) очікуються в розмірі 230,2 млн. грн.

Найбільшу питому вагу серед джерел наповнення бюджету займають: податок з доходів

фізичних  осіб  -  172,3  млн.  грн.  (77,6  %),  плата  за  землю -  24,1  млн.  грн.  (10,9  %),

акцизний податок - 6,3 млн. грн. (2,8 %), єдиний податок з підприємницької діяльності -

14,3 млн. грн. (6,4 %), плата за лісові ресурси - 2,0 млн. грн. (0,9 %).

Структура 

доходів загального фонду бюджету (без трансфертів), млн. грн.

172,3

24,1

6,3
14,3

5,1

Податок з доходів фізични осіб - 172,3 млн. грн

Плата за землю - 24,1 млн. грн.

Акцизний податок - 6,3 млн. грн

Єдиний податок - 14,3 млн. грн

Інші доходи - 5,1 млн. грн.

Промисловість  міста  представлена  7  промисловими  підприємствами  та  двома

підприємствами з виробництва і розподілу тепла і води. 

У 2018 році збільшиться виробництво:



− овочів консервованих натуральних (ТОВ “Всесто”) на 20 % та становитиме 114

тонн;

� будівельних сумішів (ПП “Полімін-Донбас”) на 8,7 % (25 тис. тонн);

� кормів, готових для тварин, що утримують на фермах (ТОВ “Краснолиманський

комбікормовий завод”) на 11,8 % і складе 1800 тонн;

� виробів з бетону на 6,5 % (ТОВ “Леман-Бетон”) та становитиме 42,8 тис. тонн;

� піску  будівельного  на  13,6 %  (ДП  ЗАТ  “Трест  Донбастрансбуд”

Краснолиманський  пісчаний  кар’єр,  КТ  «ТОВ  «СТРОНГКОМ»)  та  складе  125

тонн. 

      Виробництво борошна, хліба та хлібобулочних виробів залишиться на рівні 2017

року (ТОВ “Чайка”) і складе відповідно 5635 тонн та 5010 тонн.

Обсяг  реалізованої  промислової  продукції  за  2018  рік  збільшиться  на  10  %  в

порівнянні з 2017 роком і складе 223 млн. грн., в розрахунку на одну особу - 5247 грн.

(111,7 %).

Структура обсягів реалізованої продукції, %

добувна промисловість

переробна промисловість

виробництво і розподіл

тепла, газу, води

3,9

57,8

38,3

Підприємства  переробної  промисловості  займають  найбільш  вагому  частку  в

загальному  обсязі  реалізованої  продукції  -  128,9  млн.  грн.  (57,8  %);  виробництво  і

розподіл тепла, газу, води - 85,5 млн. грн. (38,3 %), добувна промисловість становитиме

8,6 млн. грн. (3,9 %).

З метою підвищення конкурентноспроможності регіону, активізації інвестиційної

діяльності  та  створення  нових  робочих  місць  розроблена  Концепція  Індустріального

парку «Лиманський», який включений до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

На  розробку  проектно-кошторисної  документації  інженерних  мереж  і  комунікацій

індустріального  парку  планується  направити  2,7  млн.  грн.  з  обласного  бюджету.

Реалізація  проекту  передбачає  розбудову  інженерно-транспортної  інфраструктури  до

промислового  майданчика  Індустріального  парку  з  метою  його  подальшого

функціонування, а саме: прокладення 2500 м електромереж; 50 м газопроводу; 1200 м

мереж  з  водопостачання  та  100  м  з  водовідведення.  Кошторисна  вартість  проекту

становить 14,6 млн. грн.

На  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади

сільськогосподарську  діяльність здійснюють  73  фермерських  господарства,  17

товариств  з  обмеженою  відповідальністю,  1  акціонерне  товариство,  2  приватні



підприємства, якими обробляється 34,3 тис. га. 

Структура посівів в загальному обсязі ріллі в обробітку, %

озимі зернові

ярі зернові

технічні культури

кормові культури

чисті пари

34,2

16,9
23,6

1,1 24,2

Під зерновими культурами очікується зайняти 17,5 тис. га, що на 4,9 % більше

рівня минулого року. Технічні культури займатимуть площу 8,1 тис. га (56,9 %), кормові

- 340 га (126 %).

З метою підвищення ефективності  виробництва та  інвестиційної привабливості

галузі сільського господарства, відновлення основних фондів і зміцнення матеріально-

технічної бази передбачається направити 104,7 млн. грн. власних коштів підприємств; на

відновлення  інфраструктури  зрошення  сільгоспугідь  планується  направити  кошти

обласного бюджету - 2,5 млн. грн. 

У рослинництві валовий збір зернових становитиме 50,9 тис. тонн, соняшника -

14,6 тис. тонн. Врожайність  відповідно складе 29,1 ц/га та 18,2 ц/га.

Під урожай 2018 року  посіяно озимих культур на зерно 11,7 тис. га (34,2 % від

ріллі),  в  тому  числі  пшениці  10,9  тис.  га,  жита  -  0,8  тис.  га.  Планується  обробити

гербіцидами  17,5  тис.  га  зернових  культур,  внести  у  весняно-літній  період  1995  т

мінеральних добрив. 

Поголів'я великої рогатої худоби складе 410 голів, у т.ч. поголів'я корів - 180 голів

(110,4 % до 2017 року) і птиці - 160 тис. голів (106,7 % до 2017 року).

Валове виробництво молока становитиме 957 тонн, виробництво яєць складе 31

млн. штук. Середній надій молока від однієї корови складе 5871 кг, середня несучість

однієї курки-несучки - 230 штук.

У цілому обсяг валової продукції сільського господарства в 2018 році планується

на рівні 113,8 млн. грн., у тому числі в рослинництві - 95,9 млн. грн., у тваринництві -

17,9 млн. грн.

В результаті виконання Програми розвитку  земельних відносин передбачається

забезпечити раціональне і ефективне використання та охорони земель, а саме:

� оновлення планово-картографічного матеріалу - 24,2 тис. га;

� проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів - 25,2

тис. га;

� складання  проектів  землеустрою,  що  забезпечують  еколого-економічне

обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь - 1,3 тис. га;

� проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення -

45 га;



� передача земельних ділянок у власність громадян - 0,1 тис. га та ін.

Фінансування заходів щодо розвитку земельних відносин передбачається у сумі

4442,6  тис.  грн.,  у  тому  числі  за  рахунок  бюджету  ОТГ  -  4095  тис.  грн.,  коштів

підприємств -  182,6 тис.  грн.  та 165,0 тис.  грн.  -  коштів інших землекористувачів  та

землевласників.

На  фінансування  заходів  щодо  територіального  планування з  бюджету  ОТГ

передбачається направити 1820,0 тис. грн., зокрема на:

- роботи з проектування Схеми планування території району (в межах Лиманської

об’єднаної територіальної громади);

-  роботи  по  виготовленню  із  застосуванням  геоінформаційних  технологій  у

цифровій формі  актуалізованої  картографічної  основи території  м.  Лиман в  масштабі

1:2000;

-  роботи  по  внесенню  змін  до  генерального  плану  з  розробленням  плану

зонування м. Лиман;

- послуги з проектування комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для

провадження підприємницької діяльності на території м. Лиман.

Роздрібний  товарообіг  в  2018  році  складе  182,6 млн.  грн.,  що  становитиме

110,0 % рівня 2017 року. 

Очікується зростання грошових доходів населення, а саме:

� зростання фонду оплати праці до 1200,4 млн. грн., або на 6,2 %;

� середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становитиме 6720

грн. (105,6 % до рівня 2017 року);

� середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера складе 2542 грн. (107 % до

рівня 2017 року);

� кількість одержувачів пенсій збільшиться на 4,8 % і становитиме 25,6 тис. осіб.

 З метою легалізації робочих місць, підвищення соціальної захищеності найманих

працівників,  створення  умов для підвищення рівня  заробітної  плати  та  недопущення

виникнення  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати  заплановані  проведення  4

засідань  робочої  групи  з  питань  легалізації  виплати  заробітної  плати  та  зайнятості

населення та 12 засідань комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати,

забезпечення  податкових  та  інших  бюджетних  надходжень,  страхових  внесків  до

Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності.

У сфері  зайнятості населення з метою задоволення потреби громадян у праці,

забезпечення їх соціального захисту від безробіття планується:

− працевлаштувати за сприянням міського центру зайнятості на вільні та новостворені

робочі місця 660 осіб;

− залучити  до  участі  в  оплачуваних  громадських  та  інших  роботах  тимчасового

характеру 720 безробітних;

− створити 45 нових робочих місць, в т.ч. шляхом виплати компенсації роботодавцю в

розмірі  єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за

відповідну особу;

− надати  компенсацію витрат  роботодавця  на  оплату  праці  за  працевлаштування  на

умовах строкових трудових договорів 35 зареєстрованих безробітних з числа ВПО;

− забезпечити професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації 250

безробітних;



− чисельність безробітних, які отримають послуги служби зайнятості у 2018 році

становитиме 1090 осіб (в т.ч. ВПО - 125 осіб).

Для організації  громадських робіт заплановано направити 900 тис. грн., у тому

числі за рахунок бюджету ОТГ - 450 тис. грн.

Головною  метою  в  вирішенні  питань  соціального  захисту  населення  є

підвищення  якості  та  ефективності  соціальних  послуг,  забезпечення  матеріальної

підтримки  малозабезпечених  сімей,  сімей  з  дітьми,  інвалідів,  ветеранів,  внутрішньо

переміщених  осіб,  учасників  антитерористичної  операції  та  членів  їх  сімей,

забезпечення  соціального  захисту  найуразливіших  верств  населення,  посилення  її

адресного надання, забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

З метою підвищення рівня надання соціальних послуг населенню передбачено:

- охоплення населення пільгами - 14,1 тис. осіб;

- надання державної допомоги на житлові субсидії - 12,1 тис. осіб;

- виплата фінансової допомоги на покриття витрат на проживання особам, переміщеним

з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції -

4,5 тис. осіб;

-  здійснювати  прийом  та  реєстрацію  громадян,  які  переміщуються  з  тимчасово

окупованої  території  України  або  районів  проведення  антитерористичної  операції  -

23,7 тис. осіб;

-  одноразова  виплата  учасникам  АТО  та  членам  сімей  загиблих  учасників  АТО  з

бюджету громади - 500 тис. грн. (50 осіб);

-  компенсація  за  пільгове  перевезення  громадян  залізничним  та  автомобільним

транспортом за рахунок бюджету ОТГ - 3,6 млн. грн. (13,7 тис. осіб);

- сприяти створенню прийомних сімей за принципом “гроші ходять за дитиною” - 13

сімей та 1 будинок сімейного типу (29 дітей);

-  сприяти  роботі  центру  соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів  (курс  соціальної

реабілітації  проходить  16  дітей-інвалідів)  та  територіальному  центру  соціального

обслуговування населення (обслуговується 1,5 тис. осіб).

На  заходи  щодо  соціального  захисту  населення,  підтримки  внутрішньо

переміщених осіб та учасників АТО передбачено направити 242,6 млн. грн., у тому числі

за рахунок державного бюджету - 235,3 млн. грн., обласного бюджету - 0,2 млн. грн.,

бюджету ОТГ - 7,1 млн. грн. 

Головною  метою  у  сфері  житлово-комунального  господарства є  підвищення

ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних послуг з одночасним

пониженням  нераціональних  витрат  матеріальних  та  трудових  ресурсів,  ефективне

використання енергоресурсів, тощо.

В 2018 році заплановані наступні заходи:

�  капітальний ремонт житлового фонду - 20,3 млн. грн. (бюджет ОТГ), у тому

числі:

- ремонт покрівель (36 житлових будинків);

- системи опалення та холодного водопостачання (10 будинків);

- балконних плит (7 будинків);

- електрощитових житлових будинків (10 будинків);

- козирьків та тамбурів (6 будинків), системи водостоку (5 будинків).

� Поточний  ремонт  житлового  фонду:  заміна  віконних  блоків  (12  будинків),



ремонт під’їздів (40 під’їздів) та ін. - 1,4 млн. грн. (бюджет ОТГ).

� Водопровідно-каналізаційне  господарство -  33,1  млн.  грн.  (8,6  -  державний

бюджет; 24,5 млн. грн. - кошти підприємства), у тому числі:

- реконструкція каналізаційних очисних споруд;

- реконструкція станції знезалізнення;

- придбання 3-х автотранспортних засобів та ін.

� Теплопостачання:  придбання  4-х  пересувних  дизель-генераторів  -  2  млн.  грн.

(кошти підприємства).

� Благоустрій - 84,4 млн. грн. (58,4 млн. грн. - бюджет ОТГ), у тому числі: 

- капітальний ремонт доріг - 20 доріг (48500 кв.м);

- поточний ремонт доріг - 60 доріг (8000 кв.м);

- капітальний ремонт прибудинкової території - 800 кв.м;

- придбання 3-х транспортних засобів (бульдозер, автокран, самоскид на базі МАЗ);

- придбання та встановлення дорожніх знаків (80 од.);

- будівництво зливової каналізації м. Лиман - 55,2 км;

- озеленення території - придбання 2500 од. квітів, 400 дерев;

- придбання та встановлення урн - 35 од.;

- встановлення 200 м огорожі на кладовищах та поточний ремонт 150 м огорожі;

- облаштування контейнерних майданчиків - 40 од.;

- придбання контейнерів для побутового сміття - 400 од.

- збирання комунальних відходів, вивезення сміття, ліквідація стихійних звалищ - 20 тис.

куб.м на рік;

- придбання та облаштування дитячих майданчиків - 14 од.;

- поточний ремонт дитячих майданчиків - 29 од.;

-  придбання  та  встановлення  лавочок  (100  од.),  постерів  (1400  од.),  камер

відеоспостереження (16 од.);

- благоустрій парку смт. Зарічне та ін.

Всього на розвиток житлово-комунального господарства заплановано направити

140,8 млн. грн., в т.ч. за рахунок коштів державного бюджету - 8,6 млн. грн.; бюджету

ОТГ- 79,7 млн. грн.; коштів підприємств - 26,5 млн. грн. та інших джерел фінансування -

26,0 млн. грн.

Розподіл коштів за джерелами фінансування, млн. грн.

обласний бюджет

міський бюджет

кошти підприємств

інші джерела

35,1

40,6

14,2

18,6

В 2018 році на розвиток  транспортної інфраструктури передбачено виділення

коштів з бюджету ОТГ в сумі 4570,0 тис. грн.;

- на придбання 2 автобусів для пасажирських перевезень;

- розробку 4 паспортів автобусних маршрутів;



-  впровадження  системи  GPS навігації  та  системи  «Електронний  квиток»  на

міському пасажирському транспорті.

На  виконання  Регіональної  програми житлового  будівництва на  2018  рік  по

Лиманській об’єднаній територіальній громаді передбачається направити 139,2 млн. грн.

та ввести в експлуатацію 12738,8 м2 житла, а саме:

� за рахунок коштів індивідуальних забудовників планується ввести в експлуатацію

нове житло - 3040 м2 (51,2 млн. грн.) та здійснити реконструкцію житлових будинків -

760 м2 (12,8 млн. грн.);

� за рахунок власних коштів підприємств планується завершити будівництво 9-ти

поверхового  багатоквартирного житлового будинку - 3735 м2 (40,7 млн. грн.);

� за  Програмою  індивідуального  житлового  будівництва  на  селі  “Власний  дім”

передбачено направити  кошти державного бюджету - 2 млн. грн. та бюджету ОТГ - 100

тис. грн. здійснити реконструкцію 2584 м2 житла;

� за  рахунок  коштів  Європейського  інвестиційного  банку  реалізувати  проект

“Нежитлова будівля-гуртожиток по вул.  Крупська (Студентська),  4 м.  Красний Лиман

(Лиман) - реконструкція” - 12,3 млн. грн. та ввести в експлуатацію 1621 м2 житла.

Головною  метою  в  вирішенні  питань  з  охорони  навколишнього  природного

середовища  є  забезпечення  екологічної  безпеки  території  шляхом  впровадження

практики  раціонального  використання  та  охорони  природних  ресурсів,  оптимізації

поводження з відходами та збереження природного середовища.

Обсяги фінансування природоохоронних заходів передбачені у розмірі 20,3 млн.

грн. за рахунок коштів:

� обласного бюджету на виконання заходу: реконструкція каналізаційних очисних

споруд м. Лиман - 18,0 млн. грн. 

� бюджету ОТГ: 

- на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення відходів — 55,8 тис. грн.

(477,3 куб.м);

- проведення конференцій, семінарів, тощо - 30 тис. грн.;

- функціонування системи моніторингу охорони навколишнього природного середовища

- 15 тис. грн.

� коштів підприємств:

-  ліквідація  негативних  наслідків  техногенного  впливу  на  лісові  насадження  (250  га

лісових насаджень) - 1281,8 тис. грн.;

- ліквідація лісових та степових пожеж - 896,2 тис. грн.

� інших  джерел  фінансування:  розроблення  проектів  створення,  зміни  меж

територій і об’єктів природно-заповідного фонду - 40,0 тис. грн. (50 га).

Енергозбереження є  одним  з  пріоритетних  напрямків  для  досягнення

максимальної  ефективності  використання  паливно-енергетичних  ресурсів  в  галузях

економіки та бюджетній сфері, зменшення шкідливого впливу на довкілля.

З метою економії паливно-енергетичних ресурсів заплановані наступні заходи:

� реконструкція котелень - 2 од.;

� реконструкція теплових мереж;

� встановлення вузлів обліку теплової енергії споживачів - 550 од.;

� заміна електролапм на економічні - 14 шт.;

� проведення енергоаудиту в установах та закладах міської ради - 36 об’єктів;

� проведення  параметризації  та  державної  перевірки  приладів  обліку



електричної енергії - 120 од.;

� придбання приладів обліку електричної енергії - 40 од. та ін.

З метою системного підходу до управління енергетичними ресурсами громади за

рахунок бюджету ОТГ (50,0 тис. грн.) заплановано виконання заходу: “Розробка плану

дій сталого енергетичного розвитку та клімату Лиманської ОТГ на період до 2030 року”

На виконання заходів з  енергозбереження передбачено направити кошти в  сумі

58,3 млн. грн., в тому числі за рахунок бюджету ОТГ 1,1 млн. грн.; коштів підприємств -

57,2 млн. грн.

Головною метою  захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій є

забезпечення  належного  рівня  безпеки  населення  і  територій  Лиманської  ОТГ  та

ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного

та природного характеру, ліквідація і рятування людей на водних об’єктах.

На виконання заходів  з захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

заплановані кошти в сумі 1821,4 тис. грн., у тому числі: бюджет ОТГ - 915 тис. грн.;

кошти підприємств - 906,4 тис. грн.

Пріоритетні напрямки розвитку охорони здоров'я в 2018 році:

-  проведення  капітальних  ремонтів  та  виготовлення  проектно-кошторисних

документацій на капітальні  ремонти -  41,5  млн.  грн.  (в  тому числі  24,2  млн.  грн.  за

рахунок інших джерел);

- забезпечення проведення заходів щодо удосконалення кадрової політики охорони

здоров’я,  в  тому  числі:  підвищення  кваліфікації  лікарів  та  середніх  медичних

працівників  -  83,1  тис.  грн.,  проплата  за  навчання  4  студентів  в  вищих  медичних

закладах  -  37,3  тис.  грн.;  придбання  житла  для  лікаря  ЗП-СМ  сел.  Дробишеве  -

260,0 тис. грн.;

- забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомога і лікування ВІЛ-інфікованих

і хворих на СНІД (414,6 тис. грн.); реалізація заходів по боротьбі із туберкульозом (189,0

тис. грн.); лікування хворих на цукровий діабет (2756,6 тис. грн.); забезпечення пільгової

категорії  населення  медикаментами,  зубним  протезуванням,  слуховими  апаратами,

засобами  реабілітації  інвалідів,  медикаментами  для  надання  паліативної  допомоги  -

2324,8 тис. грн.; забезпечення жінок фертільного віку та вагітних сучасними методами

перинатальної діагностики, закупівля УЗД - апарату для обстеження вагітних жінок з

гінекологічною  патологією,  придбання  дихальних  апаратів  для  новонароджених  -

1742,0 тис. грн.

У  сфері  освіти планується  продовжити  роботу  з  формування  інтелектуально

розвиненого  і  психічно  здорового  покоління,  реалізації  потенціалу  освіти  на  рівні

розвинених країн.

Пріоритетні напрямки розвитку сфери освіти:

- забезпечення підвозу учнів до місця навчання - 4,3 млн. грн.;

- збереження мережі дошкільних навчальних закладів з логопедичними групами -

4,2 млн. грн.;

- забезпечення харчуванням дітей в дошкільних закладах - 3,4 млн. грн.;

- поточне утримання Центру позашкільної роботи - 2,5 млн. грн.;

- комп'ютеризація шкіл - 3,6 млн. грн.;

- розробка проектно-кошторисних документацій - 1,5 млн. грн.;

-  капітальні  ремонти закладів  освіти  -  172,4  млн.  грн.  (за  рахунок державного



бюджету - 117,9 млн. грн., бюджету ОТГ - 19,7 млн. грн. та інших джерел - 34,8 млн.

грн.).

На  капітальні  ремонти  7  закладів  освіти  очікується  направити  104,3  тис.  грн.

коштів Європейського Інвестиційного банку.

Буде  продовжена  робота  з  підвищення  кваліфікації  педагогічних  кадрів;

забезпечення літнім оздоровленням дітей-сиріт, що залишилися без батьківської опіки,

дітей з багатодітних і малозабезпечених родин; виплата стипендій обдарованим дітям;

виконання програми “Робота з обдарованою молоддю”.

Для  захисту  прав  дітей  -  сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського

піклування  на  території  Лиманської  ОТГ  впроваджуються  заходи  щодо  поліпшення

соціального  захисту  прав  і  законних  інтересів  дітей-сиріт  і  дітей  позбавлених

батьківського  піклування,  забезпечення  їх  фізичного,  інтелектуального,  культурного

розвитку,  створення  належних  умов  для  їхньої  соціально-психологічної  адаптації,

реалізація прав дитини на виховання в родині. 

На фінансування заходів щодо підтримки сім’ї, дітей та молоді, захисту прав дітей

- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування планується направити 5,7 млн.

грн.,  у  т.ч.:  за  рахунок  державного  бюджету  -  2,0  млн.  грн.,  міського  бюджету  -

3,7 млн. грн.

Очікується, що в 2018 році буде створена 1 прийомна сім’я.

З  метою  розвитку  та  підтримки  молодіжної  політики  планується  створення

інноваційного молодіжного центру за рахунок коштів бюджету ОТГ - 1082,7 тис. грн.

(ІІ черга) та придбання обладнання - 350,0 тис. грн.

В галузі фізичного виховання та спорту в наступному році планується:

- придбання будівлі під спортивну базу для проведення навчально-тренувальної

роботи для ДЮСШ м. Лиман - 2,5 млн. грн.;

-  капітальний  ремонт  будівлі  залу  важкої  атлетики  ДЮСШ  м.  Лиман  (в  т.ч.

виготовлення проектно-кошторисної документації) - 500,0 тис. грн.;

- утримання Дитячо-юнацької спортивної школи м. Лиман (2,1 млн. грн.);

-  проведення  навчально-тренувальних  зборів,  змагань  та  участь  у  спортивно-

масових заходах спортсменів (0,8 млн. грн.);

- виплата стипендій кращим спортсменам (80,3 тис. грн.).

В  наступному  році  на  фінансування  заходів  з  фізичного  виховання  та  спорту

планується направити 8,5 млн. грн., в т.ч. з бюджету ОТГ - 5,8 млн. грн.

В галузі культури в наступному році планується:

-  поліпшення  матеріально-технічної  бази  музичної  школи  (придбання  піаніно,

меблів, стільців, тощо) - 1,0 млн. грн.;

-  проведення  капітальних ремонтів  клубних закладів  -  25,2  млн.  грн.  (з  різних

джерел фінансування);

- на проведення культурно - масових заходів направляється 1,4 млн. грн.;

- придбання та установка енергозберігаючих обігрівачів - 250,0 тис. грн.

Кількість підприємців - фізичних осіб складе 1170 осіб. 

Доходи  місцевого  бюджету  від  діяльності  суб’єктів  малого  підприємництва

складуть 26,8 млн. грн.

Кількість  наданих  адміністративних  послуг  в  розрахунку  на  10  тис.  наявного

населення  через  Центр  надання  адміністративних  послуг  становитиме  5562  одиниці

(169,6 % до очікуваного показника 2017 року).



В 2018 році для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних

послуг планується:

-  створення  відокремлених  робочих місць  ЦНАПу в  старостинських  округах  -

1482,0 тис. грн.;

-  придбання  електронної  системи  керування  чергою  та  оцінки  якості

обслуговування - 315,0 тис. грн.;

-  встановлення  автоматичних  робочих  місць  зі  спеціальним  програмним

забезпеченням  для  інформаційної  підсистеми  “Оформлення  документів,  що

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” для

забезпечення оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі,

знищення паспорта громадянина України - 1480,0 тис. грн.;

- придбання електронних інформаційних терміналів для відвідувачів з доступом

до мережі Інтернет - 110,0 тис. грн.

Для  покращення  умов  обслуговування  громадян  планується  створення

дистанційних робочих місць (4 старостинські округи) та віртуальних робочих місць (4

старостинські округи).

Для  співфінансування  заходів  по  проекту  “Український  донецький  куркуль”  з

бюджету ОТГ планується 2,0 млн. грн.

Начальник відділу економічного розвитку 

і торгівлі виконавчого комітету міської ради                                              Н.П. Авдєєнко



 ОСНОВНІ   ПРОГНОЗНІ  ПОКАЗНИКИ    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
 ЛИМАНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА  2018-2020 РОКИ

об’єднаної  територіальної  громади

Показники
Одиниця

виміру

2017  рік 2018 рік 
2019 рік

прогноз

2020 рік

прогноз

факт
% до факту

2016 року
програма

програма

до факту

2017 року,

%

Територія кв.км 1209,75 100,0 1209,75 100,0 1209,75 1209,75

Населення 
Середньорічна чисельність наявного населення тис.осіб 43,0 98,6 42,5 98,8 42,3 42,0

Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб осіб 23700 73,2 23700 100,0 23700 23700

Розвиток сфери  матеріального  виробництва
Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних 

цінах підприємств 

     всього млн.грн. 202,7 121,9 223,0 110,0 244,4 258,7

     в розрахунку на одну особу грн. 4698 123,2 5247 111,7 5777 6158

у тому числі по основних видах діяльності млн.грн. 202,7 121,9 223,0 110,0 244,4 258,7

Виробництво основних видів промислової продукції    

(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію 

регіону)

натур.

од.

110,0 119,0 125,0 113,6 145,0 163,0

у тому числі видобуток корисних копалин за видами 

сировини

натур.

од.

110,0 119,0 125,0 113,6 145,0 163,0

Кількість підприємств*, які сертифікували власну систему

управління якістю та довкіллям на відповідність 

стандартам (наростаючим підсумком з початку 

сертифікації) од.

- - - - - -

ISO 9000 один. - - - - - -

ISO 14000 один. - - - - - -

ISO  9001-2001 один. - - - - - -

Обсяг промислової продукції, що відповідає міжнародним

стандартам ISO млн.грн.

- - - - - -



Показники
Одиниця

виміру

2017  рік 2018 рік 
2019 рік

прогноз

2020 рік

прогноз

факт
% до факту

2016 року
програма

програма

до факту

2017 року,

%

    - питома вага у загальному обсязі реалізованої 

продукції %

- - - - - -

Агропромисловий комплекс (сільськогосподарські підприємства та фермери)
Валова продукція сільського господарства
в цінах 2010 року тис.грн.

119459,2 72,3 113843,6 95,3 121833,8 126563,2

в тому числі

        рослинництво тис.грн. 102270,2 69,5 95948,5 93,8 103341,1 107350,5

        тваринництво тис.грн. 17189 95,7 17895,1 104,1 18492,7 19212,7

Виробництво продукції рослинництва (у вазі після доробки)
Зернові 

       площа га 16677 98,9 17500 104,9 18000 18100

       врожайність ц/га 26,6 79,9 29,1 109,4 30,4 31,2

       валовий збір тонн 44311 78,9 50934 114,9 54695 56472

Технічні культури, всього

       площа га 14243,7 103,3 8100 56,9 8500 8600

у тому числі соняшник

       площа га 14028 105 8000 57,0 8300 8500

       врожайність ц/га 14 61,1 18,2 130,0 19 19,3

       валовий збір тонн 19640 64,3 14589 74,3 15770 16405

Картопля

       площа га - - - - - -

       врожайність ц/га - - - - - -

       валовий збір тонн - - - - - -

Овочі

       площа га - - - - - -

       врожайність ц/га - - - - - -

       валовий збір тонн - - - - - -

Кормові культури
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Показники
Одиниця

виміру

2017  рік 2018 рік 
2019 рік

прогноз

2020 рік

прогноз

факт
% до факту

2016 року
програма

програма

до факту

2017 року,

%

       площа га 269,85 77,3 340 126,0 340 340

Всього посівів га 31222 100,4 25970 83,2 26870 26970

       у тому числі ярі культури га 22563 114,2 14700 65,2 15300 15300

Чисті пари га 3060 95,9 8312 271,6 7412 7312

 Рілля в обробітку га 34282 100 34282 100 34282 34282

Виробництво продукції тваринництва
Вирощено худоби та птиці тонн 92,7 78,5 115 124,1 120 125

Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі) тонн 151,4 52 172 113,6 175 180

Молоко тонн 940 80,8 957 101,8 1048 1170

Яйця тис.шт. 30000 100,5 31000 103,3 31700 32500

Вовна тонн - - - - - -

Продуктивність худоби та птиці
Середній надій молока на одну корову, яка була і наявності 

на початок  року кг

5838 119,5 5871 100,6 5822 5850

Середня несучість 1 курки - несучки шт. 222 105,2 230 103,6 235 240

Поголів’я худоби та птиці (на кінець року)
Велика рогата худоба                 голів 400 82,5 410 102,5 440 470

     у тому числі  корови голів 163 101,2 180 110,4 200 200

Свині голів 160 70,8 170 106,2 180 200

Вівці та кози голів - - - - - -

Птиця голів 150000 97,7 160000 106,7 170000 180000

Виробництво найважливіших видів харчової продукції у натуральному вимірі
Ковбасні вироби тонн - - - - - -

Молоко оброблене рідке тонн - - - - - -

Хлібобулочні вироби тонн 5010,0 100,0 5010,0 100,0 5010,0 5010,0

Борошно тонн 5635,0 100,1 5635,0 100,0 5635,0 5635,0

Олія соняшникова нерафінована тонн - - - - - -

Шампанське тис.дал - - - - - -
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Показники
Одиниця

виміру

2017  рік 2018 рік 
2019 рік

прогноз

2020 рік

прогноз

факт
% до факту

2016 року
програма

програма

до факту

2017 року,

%

Сіль і хлорид натрію чистий тис.тонн - - - - - -

Фінансові  показники
Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до 

бюджетів усіх рівнів, всього
тис.грн.

410510 116,7 415270 101,2 420690 428155

Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів) тис.грн.
223744,4 108,5 230242,5 102,9 253032,4 264275,0

Трансферти з Державного бюджету – разом, з них: тис.грн. 293709,8 103,9 393695,1 134,0 412077,9 429364,7

базова дотація тис.грн - - - - - -

субвенція на виконання окремих програм соціального

захисту тис.грн

167582,8 98,6 279348,1 166,7 288602,2 297782,8

інші додаткові дотації і субвенції тис.грн 126127,0 111,8 114347,0 90,7 123475,7 131581,9

Видатки бюджету міста (району) тис.грн. 633936,3 153,7 623937,6 98,4 665110,3 693639,7

з них реверсна дотація                   тис.грн. - - 57753,7 - - -

Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього тис.грн. 9820,6 99,7 9375,8 95,5 9301,7 9258,0

  з нього : до Державного бюджету      тис.грн. 4852,8 105,0 4505,9 92,9 4455,9 4418,0

до місцевого бюджету тис.грн. 4967,8 95,0 4869,9 98,0 4845,8 4840,0

Показники рівня життя і розвитку  соціальної сфери

Оборот роздрібної торгівлі тис. грн. 215800 113,0 237380 110,0 249249 261711

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб),

основним видом економічної діяльності яких є роздрібна

торгівля

тис. грн.

166000 105,7 182600 110,0 191700 201300

Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього тис.грн. 39500 101,0 40000 101,3 41000 42000

       у % до попереднього року % 101,0 - 101,3 - 102,5 102,4

Показники чисельності та оплати праці найманих 
працівників
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Показники
Одиниця

виміру

2017  рік 2018 рік 
2019 рік

прогноз

2020 рік

прогноз

факт
% до факту

2016 року
програма

програма

до факту

2017 року,

%

Фонд оплати праці штатних працівників тис.грн. 1130420 142,9 1200410 106,2 1260540 1335630

Середньооблікова чисельність штатних працівників осіб 14800 101,0 14885 100,6 14900 14900

Середньомісячна заробітна плата одного штатного 

працівника грн.

6365 141,5 6720 105,6 7050 7470

Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року тис.грн. - - - - - -

в тому числі на економічно активних підприємствах тис.грн. - - - - - -

Ринок праці

Кількість вакансій, поданих роботодавцями одиниць 680 105,3 720 105,9 730 730

Чисельність безробітних, які отримували послуги служби

зайнятості осіб

1100 87,6 1090 99,1 1060 1020

Чисельність осіб, працевлаштованих за сприянням 

служби зайнятості осіб

640 100,9 660 103,1 670 670

Чисельність безробітних з числа тимчасово переміщених 

осіб, які отримували послуги служби зайнятості осіб

140 82,4 125 89,3 110 110

Чисельність осіб, з числа внутрішньо переміщених осіб, 

працевлаштованих за сприянням служби зайнятості осіб

55 110,0 50 90,9 45 40

Пенсійне забезпечення та соціальна допомога 
населенню
Кількість одержувачів пенсій (середньорічна) осіб 24445 91,1 25630 104,8 25037 25333

Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера грн. 2375,91 122,6 2542,22 107,0 2669,33 2802,8

Житлово-комунальне  господарство
Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням % 96,6 х 102,0 х 101,7 100,0

Показники діяльності суб`єктів малого 
підприємництва 

5



Показники
Одиниця

виміру

2017  рік 2018 рік 
2019 рік

прогноз

2020 рік

прогноз

факт
% до факту

2016 року
програма

програма

до факту

2017 року,

%

Кількість малих підприємств одиниць 200 103,1 207 103,5 210 213

Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької 

діяльності

всього одиниць 195 97,0 203 104,1 207 211

в тому числі фізичних осіб - підприємців одиниць 185 98,3 193 104,3 202 206

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що 

припинили свою діяльність

всього одиниць 178 76,0 125 70,2 123 120

в тому числі фізичних осіб -  підприємців одиниць 176 73,0 120 68,2 121 118

Кількість підприємців-фізичних осіб осіб 1162 96,7 1170 100,7 1175 1180

Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів 

малого підприємництва млн.грн.

24,0 94,1 26,8 111,7 28,6 30,0

Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку 

на 10 тис. наявного населення через центри надання 

адміністративних послуг одиниць

3280 в 3,3 р.б. 5562 169,6 5600 5650
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