
Довідка про соціально-економічний розвиток 

Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2017 рік 

 

Реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної громади протягом січня - грудня 2017 року дозволила: 

забезпечити функціонування соціально-економічної системи міста; підтримати 

життєзабезпечення населених пунктів, що розташовані в межах об'єднаної 

територіальної громади, а також створити підґрунтя для відновлення інфраструктурних 

об’єктів; впровадження структурних змін шляхом підтримки малого та середнього 

бізнесу; розпочати процес децентралізації влади. 

Доходи бюджету міста (без трансфертів) складають 231800,8 тис. грн. (112,4 % 

виконання 2016 року), трансферти з державного бюджету становлять                      

305371,5 тис. грн., або 104,7 % до аналогічного показника минулого року. 

Виконання по збору податків, зборів та інших обов’язкових платежів до 

бюджетів усіх рівнів складає 399534,4 тис. грн., або 113,6 % до аналогічного показника 

2016 року.  

Видатки бюджету на надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям збільшились на 11,5 % та склали 19,8 млн. грн. 

Видатки бюджету на надання державної соціальної допомоги інвалідам з 

дитинства і дітям-інвалідам збільшились на 17,3 % і склали 13,5 млн. грн. 

На 27 % збільшилась кількість одержувачів житлових субсидій (12121 особа), 

видатки на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг збільшились 

на 8,5 % і склали 85,3 млн. грн.   

 

У зв’язку з реорганізацією Укрзалізниці та створенням на її базі                               

ПАТ “Українська залізниця” на базі Лиманської дирекції залізничних перевезень  

продовжує роботу Регіональна філія “Донецька залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”.  

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємствах залізничного 

транспорту Регіональної філії “Донецька залізниця” становить 19,8 тис. осіб, в т.ч. на 

підприємствах, які розташовані на території Лиманської ОТГ 6,4 тис. осіб. 

Грошові доходи населення за січень-грудень 2017 року склали: 
 фонд оплати праці згідно моніторингу по бюджетоутворюючим 

підприємствам - становить 961,4 млн. грн., що  на 58,3 % більше показника                  

минулого року; 
 середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (дані по                  

37 підприємствам міста) збільшилась на 52 % і склала 7237 грн., у тому числі 

підприємства залізничного транспорту - 8307 грн., бюджетні установи - 5542 грн., 

комунальні та обслуговуючі підприємства - 5524 грн., інші підприємства - 5510 грн.; 
 видатки пенсійного фонду склали 736,6 млн. грн. (118,3 % до показника 

минулого року); 
 середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера становить 2592 грн.               

(133,7 % до показника 2016 року). 
Роздрібний товарообіг підприємств торгівлі в 2017 році склав 221,3 млн. грн. 

(147,0 % до виконання 2016 року). 

 

В промисловості: 

 обсяг реалізованої промислової продукції за січень - грудень збільшився 

на 21,6 % і склав 202,2 млн. грн.; 

 виробництво виробів з бетону (ТОВ “Леман-Бетон”) в 4,5 рази 

(вироблено 39,9 тис. тонн); 

 овочів консервованих натуральних (ТОВ “Всесто”) в 2,2 рази і склало 

136,3 тонни;  



 будівельних сумішів (ПП “Полімін-Донбас”) на 27 % (вироблено                  

23,5 тис. тонн); 

 піску будівельного на 15 % (ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд” 

Краснолиманський пісчаний кар’єр, КТ “ТОВ “СТРОНГКОМ”) та становить                        

106,3 тис. куб.м.  

На виконання заходів, направлених на зростання прямих інвестицій в галузь, 

стимулювання промислового виробництва, розроблена та затверджена рішенням 

міської ради Концепція індустріального парку “Лиманський” (розроблена анкета 

земельної ділянки площею 27,5220 га). Індустріальний парк “Лиманський” за № 25 був 

включений до Реєстру індустріальних (промислових) парків; за результатами конкурсу 

з вибору керуючої компанії індустріального парку визначено переможцем                

ТОВ “СК-ДАРИНА”, з яким підписано Договір про створення та функціонування 

індустріального парку. 

В сільському господарстві: 

- середній надій молока на корову, яка була в наявності на початок року, 

становить 5538 кг (113,4 % до показника минулого року); 

- поголів’я корів становить 168 гол. (104,3 % до показника 2016 року). 

З метою подальшого розвитку сільського господарства за обласною Програмою 

“Український донецький куркуль” у конкурсному відборі проектів переможцями по 

сільському господарству стали 6 учасників: 4 проекти - в галузі тваринництва; 2 - в 

галузі рослинництва. 

Загальна сума на реалізацію проектів склала 2709 тис. грн., у тому числі: кошти 

обласного бюджету - 1354,5 тис. грн.; кошти бюджету Лиманської об’єднаної 

територіальної громади - 1354,5 тис. грн.  

 

Знижено окремі показники: 

Податковий борг до бюджетів усіх рівнів становить 7649,99 тис. грн. (77,7 % до 

виконання 2016 року). 

Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 року за 

оперативними даними відділу статистики в м. Лиман склала 1367,8 тис. грн. (228 осіб.) 

В зв’язку з вибуттям та переведенням з інших управлінь, зменшилась з початку 

року фактична кількість пенсіонерів, отримувачів пенсій та допомог на 12,7 тис. осіб 

(станом на 01.01.2017 року - 35,7 тис. осіб). 

В сільському господарстві: 

- валова продукція сільського господарства зменшилась на 22 % і склала 128,8 

млн. грн.; 

- валовий збір зернових становить 47,5 тис. тонн (84,5 % до рівня 2016 року); 

соняшника - 22 тис. тонн (72 %); 

- вирощено худоби та птиці 81,8 тонн, що на 30,7 % менше показника минулого 

року; 

- реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі) 108,1 тонн (2016 рік - 291 

тонна); 

- на 10,3 % зменшилось виробництво яєць і склало 26,8 млн. штук; 

- виробництво молока становить 891,8 тонн (76,7 % до показника минулого 

року); 

- поголів’я великої рогатої худоби зменшилось на 13,6 %, свиней - на 41,6 %, 

птиці - на 9 %. 

В цілому на виконання заходів Програми за рахунок усіх джерел фінансування 

було спрямовано 416,2 млн. грн., в тому числі коштів державного бюджету -                         

119,0 млн. грн., обласного бюджету - 14,3 млн. грн., бюджету ОТГ - 126,2 млн. грн., 

коштів підприємств - 152,8 млн. грн., інших джерел - 3,9 млн. грн.  


