2. Тенденції економічного і соціального розвитку
Лиманської об’єднаної територіальної громади
Місто Лиман засноване слобідськими козаками у 1667 році, розташоване на
півночі Донецької області, межує з Харківською та Луганською областями.
Лиманська об'єднана територіальна громада утворилася шляхом об'єднання
Лиманської міської, дванадцяти сільських та селищних рад в липні 2015 року в межах
територіальної одиниці району.
•
Центр громади - місто Лиман.
•
Територія - 1209,75 кв.км.
•
Об'єдналося 40 населених пунктів.
На даний час Лиманська ОТГ є однією з найбільших в Україні.
Чисельність наявного населення на 1 січня 2017 року складала 43,6 тис. осіб, до
кінця 2017 року чисельність очікувано складе 43,0 тис. осіб.
Протягом року чисельність населення зменшиться на 585 осіб за рахунок
природного скорочення, яке складе 670 осіб, а міграційний приріст становитиме 85
осіб.
Загальна характеристика природного руху населення до кінця 2017 року
становитиме: число народжених 420 осіб, число померлих 1090 осіб.
Чисельність наявного населення за період 2013-2017 роки
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Показники народжуваності та смертності за 2013-2017 роки
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Чисельність народжених за 5 років склала 2202 особи, а померлих - 4921.
Відповідно спостерігається і зменшення чисельності наявного населення з 2013 року
на 2,0 тис. осіб.

За 2017 рік фонд оплати праці складе 1130,4 млн. грн. (142,9% до показника
2016 року).
Аналіз рівня середньомісячної заробітної плати здійснюється за діаграмою:
Динаміка
середньомісячної заробітної плати штатних працівників
за 2013-2017 роки, грн.
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З 2013 року середньомісячна заробітна плата збільшилась в 2,1 рази і складе у
2017 році 6365 грн.
Середньооблікова чисельність штатних працівників до кінця
становитиме 14800 осіб та збільшиться на 143 особи (у 2016 році 14657 осіб).

року

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
збільшився на 16,1% і до кінця року становитиме 606,9 млн. грн. Відповідне
збільшення пояснюється перерахуванням страхових внесків підприємствами, що
перереєструвались на територію Лиманської ОТГ, а також за рахунок внесків
Регіональної філії “Донецька залізниця”.
Видатки Пенсійного фонду збільшаться відносно до 2016 року на 12,7 % і
складуть 701,7 млн. грн.
Динаміка середньомісячного розміру виплати на 1 пенсіонера за період
з 2013 по 2017 роки, грн.
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За період з 2013 по 2017 роки середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера
збільшився на 64,6 % або на 932,6 грн.

Динаміка кількості одержувачів пенсій
за 2013-2017 роки, тис. осіб
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В зв’язку зі збільшенням кількості переселенців із тимчасово окупованих
територій, середньорічний показник одержувачів пенсій протягом останніх п’яти років
збільшився на 58,4% і складе на кінець 2017 року 24,4 тис. осіб.
Ринок праці. До кінця року чисельність незайнятих громадян, які звернулися до
державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, становитиме 1100 осіб,
що на 12,4 % менше показника минулого року. Чисельність внутрішньо переміщених
осіб, які скористалися послугами центру зайнятості до кінця року складе 140 осіб
(82,4% до показника 2016 року).
Динаміка чисельності безробітних, які отримували послуги служби зайнятості
протягом 2013-2017 років
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1708

1605
1387

1255
чисельність безробітних, які
отримували послуги
зайнятості

1100

з них ВПО
291

110
2013

2014

2015

170

140

2016

2017

У 2017 році буде працевлаштовано 640 осіб, що в 2,4 рази більше минулорічного
показника. Збільшиться на 30,2% чисельність осіб, які пройшли професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації, і до кінця року складе 250 осіб.
Чисельність осіб, які пройшли професіональну підготовку та
працевлаштувались протягом 2013 – 2017 років
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Кількість осіб, які приймали участь у громадських роботах з 2013 року
збільшилось в 2 рази та до кінця 2017 року становитиме 700 осіб. Протягом 2013-2017
років тимчасову зайнятість отримали 2,5 тис. осіб.
Динаміка чисельності безробітних, які отримували послуги служби зайнятості
протягом 2013-2017 років
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У 2017 році буде працевлаштовано 640 осіб, що в 2,4 рази більше минулорічного
показника. Збільшиться на 30,2% чисельність осіб, які пройшли професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації, і до кінця року складе 250 осіб.
До кінця року чисельність незайнятих громадян, які звернулися до державної
служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, становитиме 1100 осіб, що на
12,4 % менше показника минулого року. Чисельність внутрішньо переміщених осіб, які
скористалися послугами центру зайнятості до кінця року складе 140 осіб (82,4% до
показника 2016 року).
Чисельність осіб, які пройшли професіональну підготовку та
працевлаштувались протягом 2013 – 2017 років
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Кількість осіб, які приймали участь у громадських роботах з 2013 року
збільшилось в 2 рази та до кінця 2017 року становитиме 700 осіб. Протягом 2013-2017
років тимчасову зайнятість отримали 2,5 тис. осіб.
Протягом 2015 - 2017 років з бюджету ОТГ виділено 265,9 тис. грн. на
громадські роботи.
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 28,9 тис. осіб.
Підприємства залізничного транспорту є бюджетоутворюючими для Лиманської
об'єднаної територіальної громади.
Перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті з грудня 2017 року
розпочне комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника”. Кількість

автобусів підприємства для перевезення пасажирів на міському маршруті становить
6 одиниць. Підрозділ на базі КП “Лиманська служба єдиного замовника” утворено з
метою забезпечення перевезення пасажирів пільгової категорії та школярів до місця
навчання.
Основною метою соціального захисту мешканців ОТГ 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, забезпечення безпечних умов праці на
виробництві.
До кінця 2017 року збільшаться видатки згідно з законами України:
• на державну соціальну допомогу на 5,1% (5,8 тис. осіб) і складуть 88,6 млн. грн.;
• на отримання житлових субсидій - на 79,8% (11,6 тис. осіб на суму 176,2 млн.
грн.).
На 25,6% зменшаться видатки на отримання допомоги пільговій категорії
громадян (ветерани війни, праці, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
та інші пільговики – 14,9 тис. осіб) і складуть 6,5 млн. грн.
З метою підвищення рівня інформованості населення про заходи соціального
захисту, суттєвого покращення соціального обслуговування створений мобільний
соціальний офіс для комплексного виїзного обслуговування населення: здійснено 162
виїзди, прийнято 4,8 тис. заяв, надано 4,4 тис. консультацій та заплановано 73 виїзди до
кінця року.
З бюджету об'єднаної громади виділені кошти на придбання автобусу для
щоденної роботи мобільного офісу в сумі 900,0 тис. грн.
Кількість отримувачів житлових субсидій за 2013-2017 роки, тис. осіб
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З 2013 року кількість отримувачів житлових субсидій збільшилась в 4,8 рази.
Видатки бюджету на отримання житлових субсидій, млн. грн.
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В зв’язку зі збільшенням отримувачів житлових субсидій, відповідно
збільшились і видатки на їх отримання, які до кінця року складуть 176,2 млн. грн.
Згідно ПКМУ № 509 від 01 жовтня 2014 року «Про облік осіб, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції» здійснюється прийом осіб, які переміщуються з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
Чисельність внутрішньо переміщених осіб з січня 2015 року (14,5 тис. осіб)
збільшилась на 63,4 % та станом на 1 січня 2018 року становитиме 23,7 тис. осіб, у з
них пенсіонерів - 14,2 тис. осіб, інвалідів-1,1 тис. осіб, дітей - 3,7 тис. осіб,
працездатних осіб - 4,7 тис. осіб.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 505
«Про надання щомісячної адресної допомоги особам які переміщуються з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції , для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»
отримують допомогу 2,9 тис. сімей (4,5 тис. осіб), витрати склали 46,9 млн. грн.
(100,8% до рівня 2016 року).
Протягом 2017 року управлінням направлено на професійну адаптацію 6
учасників АТО, витрати склали 26,7 тис. грн. Санаторно-курортним лікуванням
забезпечено одного учасника АТО, витрати становитимуть 6,3 тис. грн.
З державного бюджету у 2016 році виплачена грошова компенсація на
придбання житла члену сім'ї загиблого військовослужбовця, який брав безпосередню
участь в антитерористичній операції (одержувач – батько загиблого) в сумі 584,5 тис.
грн.; з бюджету ОТГ надана матеріальна допомога батькам загиблих
військовослужбовців з числа учасників АТО у розмірі 180,0 тис. грн.
У 2017 році для учасників антитерористичної операції, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення
антитерористичної операції та отримали поранення в 2014-2017 роках та сім’ям
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, Лиманською ОТГ буде
виплачена допомога у розмірі 1150 тис. грн.
Промисловість міста представлена підприємствами (у тому числі за
спеціалізацією виробництва):
•
піску будівельного - ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд” Краснолиманський
пісчаний кар’єр, КТ «ТОВ «СТРОНГКОМ»;
•
хліба та хлібобулочних виробів - ТОВ «Чайка»;
•
кормів готових для сільгосптварин - ТОВ «Краснолиманський
комбікормовий завод»;
•
будівельних сумішів - ПП «Полімін-Донбас»;
•
овочів консервованих натуральних - ТОВ «Всесто»;
•
виробів з бетону - ТОВ «Леман-Бетон».
Обсяг реалізованої промислової продукції за 2017 рік збільшиться на 21,9 % в
порівнянні з 2016 роком і складе 202,7 млн. грн., в розрахунку на одну особу - 4698 грн.

Динаміка
обсягів реалізованої продукції за період 2013-2017 роки, млн. грн.
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За період з 2013 по 2017 роки обсяги реалізованої продукції зросли відповідно з
87,3 млн. грн. до 202,7 млн. грн., або в 2,3 рази.
Структура обсягів реалізації за видами діяльності у 2017 році, %
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Підприємства переробної промисловості займають найбільш вагому частку в
загальному обсязі реалізованої продукції — 120,3 млн. грн. (59,3 %); виробництво і
розподіл тепла, газу, води — 75,2 млн. грн. (37,1 %), добувна промисловість
становитиме 5,0 млн. грн. (3,6 %).
У 2017 році збільшиться виробництво:
 овочів консервованих натуральних (ТОВ “Всесто”) на 53,2% та становитиме
95 тонн;
 будівельних сумішів (ПП “Полімін-Донбас”) на 24,3% (23 тис. тонн);
 кормів, готових для тварин, що утримують на фермах (ТОВ “Краснолиманський
комбікормовий завод”) на 0,4% і складе 1610 тонн;
 виробів з бетону в 4,5 рази (ТОВ “Леман-Бетон”) та до кінця року становитиме
40,2 тис. тонн;
 піску будівельного на 19% (ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд”
Краснолиманський пісчаний кар’єр, КТ «ТОВ «СТРОНГКОМ») та складе 110
тонн.
Виробництво борошна, хліба та хлібобулочних виробів залишиться на рівні
минулого року (ТОВ “Чайка”) і складе відповідно 5635 тонн та 5010 тонн.
В порівняні з 2013 роком: збільшилось виробництво борошна на 73,5%, хліба та
хлібобулочних виробів - на 37,9%; піску будівельного на 54,5%. Зменшилось
виробництво кормів, готових для тварин, що утримують на фермах - на 52,3%;
будівельних сумішів - на 10,2%; піску будівельного - на 15,7%; овочів консервованих
натуральних - в 6 разів.
Протягом 2017 року проведена робота щодо створення Індустріального парку на
території Лиманської об’єднаної територіальної громади, а саме:

розроблена анкета земельної ділянки для створення індустріального
парку загальною площею 27,5220 га;


укладено меморандуми щодо подальшої співпраці в напрямку створення
індустріального парку: з громадською спілкою “Асоціація індустріальних парків
України”; Донецькою агенцією регіонального розвитку; потенційними інвесторами
індустріального парку ТОВ “Діск-С” та ТОВ “СК-Дарина”;

на засіданнях міської ради були прийняті рішення №7/27-1068 від
18.05.2017 року “Про затвердження Концепції та створення індустріального парку
“Лиманський” та №7/30-1354 від 22.06.2017 року “Про організацію та проведення
конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку “Лиманський”;

30.06.2017 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
індустріальний парк “Лиманський” за № 25 був включений до Реєстру індустріальних
(промислових) парків.
На даний час попередньо формується коло потенційних вітчизняних учасників
індустріального парку з орієнтацією на виробництво будівельних матеріалів,
промислове виробництво будівельних та теплоізоляційних матеріалів; виробництво
елементів обладнання у сфері альтернативної енергетики; створення потужностей для
надання послуг з обслуговування рухомого складу відділення Донецької залізниці.
На території Лиманської об’єднаної територіальної громади видобутком
корисних копалин займаються підприємства (за спеціалізацією).
Видобуток піску будівельного:
- ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд” Краснолиманський пісчаний кар'єр: до кінця
року збільшаться обсяги реалізації по підприємству на 0,7% і становитимуть 5,0
млн. грн., показник видобутку складе 60 тис. куб м (72,7% до минулого року).;
- КТ «ТОВ «СТРОНГКОМ»: обсяги реалізації збільшаться на 56,2% та складуть
7,3 млн. грн.; видобуток очікується на рівні 50 тис. куб.м (в 5,1 рази більше рівня
2016 року).
Видобуток питної води:
- КП “Компанія “Вода Донбасу” Краснолиманське ВУВКГ: за 2017 рік показник
реалізації продукції збільшиться на 69,7% і складе 10,1 млн. грн.; до кінця року
видобуток води становитиме 1080,5 тис. куб.м (106,7% до рівня 2016 року);
- виробничий підрозділ “Лиманське територіальне управління” філії
“Будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” ПАТ “Укрзалізниця”:
обсяги реалізації збільшаться на 19,8% та складуть 4,3 млн. грн.; обсяги видобутку
становитимуть 86,5 тис. куб.м (117,8% до показника минулого року).
Видобуток газу:
- філія ГУ “Шебелинкагазвидобування” ПАТ “Укргазвидобування” Дробишевське родовище проводить розвідувальні роботи по видобутку газу на площі
3,5 га.
Житлово-комунальне господарство в громаді
Комунальне обслуговування виконують такі підприємства:
Комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника” утримує
237 будинків загальною площею 286,5 тис.м2. Середня забезпеченість житлом одного
мешканця складає 31,8 м2. Створено 4 ОСББ.
Теплопостачання здійснюють 42 котельні загальною потужністю 74,8 МВт/год.
Протяжність теплових мереж у двухтрубному обчисленні становить 29,7 км.
Краснолиманське ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу” надає послуги з
водопостачання та водовідведення. Загальна кількість водопровідних мереж – 195,8 км,
каналізаційних - 118,2 км, водопровідних насосних станцій - 3 од., каналізаційних
насосних станцій - 15 од., каналізаційних очисних споруд - 1 од., свердловин - 27
одиниць.
Благоустроєм займаються КП “Лиманський “Зеленбуд”, філія “Автодор №6” ДП
“Донецький облавтодор” ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги України”, ТОВ “Енергія”,
Краснолиманський РЕМ.

Протягом 2016-2017 років планомірно реалізуються заходи по забезпеченню
стабільності галузі житлово-комунального господарства Лиманської об’єднаної
територіальної громади.
2016 рік

2017 рік
Ремонт дорожнього покриття

За рахунок коштів
субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам
на
формування
інфраструктури
об’єднаних територіальних громад у 2016
році виконано капітальний ремонт 9 доріг
(11,4 тис. кв.м) по місту та селам на суму
7,96 млн. грн.

За рахунок залишків коштів місцевих
бюджетів населених пунктів Донецької
області, на території яких органи державної
влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, виконано капітальний ремонт
8 доріг по місту, селам та селищам на суму
14,2 млн. грн. (178,4% до 2016 року).
За
рахунок
бюджету
громади
здійснено капітальний ремонт 4 доріг (16,9
тис. м2) на суму 5385,8 тис. грн. та 9 доріг на
суму 14735,3 тис. грн. за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
формування
інфраструктури об'єднаних
територіальних громад.

За рахунок бюджету ОТГ виконані
За рахунок бюджету ОТГ здійснено
поточний ремонт 90 доріг на 4,5 млн. грн.
поточний ремонт 5,6 тис.м2 доріг на суму
1693,1 тис. грн.
Ремонт та встановлення вуличного освітлення
Проведено капітальні ремонти ліній
З бюджету ОТГ виділено на
зовнішнього освітлення на суму 4,2 млн. капітальний ремонт ліній зовнішнього
грн. (13 населених пунктів), встановлено 902 освітлення 2,2 млн. грн. (10 населених
ліхтарі за рахунок коштів ОТГ.
пунктів),
також
передбачено
співфінансування з бюджету ОТГ у сумі
384,8 тис. грн. на виконання капітального
ремонту ліній зовнішнього освітлення у 4
населених пунктах.
Ремонт та заміна водопроводу
Виконано капітальний ремонт мережі
водопостачання у 3 населених пунктах за
рахунок коштів субвенції з державного
бюджету на суму 2,8 млн. грн.; за рахунок
бюджету ОТГ виконано капітальний
ремонт водонапірної вежі в с.Рідкобуд у
сумі 590,3 тис. грн.

Передбачені кошти з бюджету ОТГ на
виконання
капітального
ремонту
водонапірної мережі в с. Рубці у сумі 3,4
млн. грн., та в с. Нове у сумі 1,6 млн.
грн.(у т.ч. за рахунок залишків коштів
місцевих бюджетів населених пунктів
Донецької області, на території яких
органи державної влади тимчасово не
здійснюють
свої
повноваження
з
урахуванням співфінансування у вигляді
субвенції обласному бюджету за рахунок
коштів бюджету Лиманської об'єднаної
територіальної громади - 1,5 млн. грн.).

Благоустрій
За рахунок бюджету ОТГ було виконано Встановлено
10
дитячих
ігрових
облаштування
8
дитячих
ігрових майданчиків на суму 676,0 тис. грн. за
майданчиків на суму 371,3 тис. грн.
кошти бюджету ОТГ
Придбано контейнерів для вивозу сміття Придбано 164 баки для збирання
на 46,7 тис. грн. (23 од.), урн на суму 5,6 побутового сміття на суму 356,2 тис. грн.

тис.(23 од.)
Придбано 6 одиниць спецтехніки для Передбачені кошти з бюджету ОТГ в сумі
комунального підприємства “Лиманський 5,5 млн. грн. на придбання спеціалізованої
“Зеленбуд” - 7,9 млн. грн. за рахунок техніки та обладнання
субвенції на формування інфраструктури
ОТГ
Житловий фонд
За рахунок бюджету ОТГ виконано
капітальний ремонт покрівель житлових
будинків у сумі 3,6 млн. грн. (18 житлових
будинків)

За рахунок бюджету ОТГ передбачено
виконання капітального ремонту покрівлі
22 житлових будинків у сумі 6,6 млн. грн.;
виконані капітальні ремонти 11 житлових
будинків на суму 3,5 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. Обсяг валової продукції за 2017 рік
порівняно з 2016 роком зменшився на 27,7% і склав 119,5 млн. грн. Під зерновими
культурами було засіяно 16,7 тис. га, що на 1,1% менше рівня минулого року. Валовий
збір зерна зменшився на 21,1% і склав 44,3 тис. тонн.
Технічні культури займають площу 14,2 тис. га (105%), виробництво соняшника
складає 19,6 тис. тонн (64,3 % до минулого року).
Динаміка врожайності зернових культур та соняшника
за період 2013-2017 роки, ц/га
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Протягом року внесено 3,5 тис. тонн мінеральних добрив; 49,5 тонн пестицидів;
оброблено гербіцидами 26,8 тис. га; проведено підживлення озимих культур на площі
11,6 тис. га.
Планується розширити площі садів - на 79 га; застосувати крапельне зрошення
на площі 71 га; відновити інфраструктуру зрошення на площі 400 га (2018-2020 роки).
Зменшився показник реалізації худоби та птиці на 58% і склав 151,4 тонни.
Молока вироблено 940 тонн (80,8% до минулого року); яєць - 30 млн. штук (100,5%).
Поголів’я великої рогатої худоби на 1 січня 2018 року склавши 401 гол. скоротилося у
2017 році на 17,5%. Поголів’я корів збільшилось на 1,2%, свиней зменшилось на 29,2%,
птиці - 2,3%.
З метою подальшого розвитку сільських територій та створення нових робочих
місць проведена робота щодо залучення проектів у конкурсі за програмою
“Український донецький куркуль”. Переможцями у 2017 році стали 6 проектів на суму
2,7 млн. грн. на умовах співфінансування з бюджету ОТГ (50 %).
В результаті виконання Програми розвитку земельних відносин передбачається
забезпечити раціональне і ефективне використання та охорони земель, оновлення

планово-картографічного матеріалу, розпорядження земельними ділянками в інтересах
громадян, закріплення меж земельних ділянок та права на них, встановлення меж
адміністративно-територіальних утворень, розвиток ринку земель.
Протягом 2017 року на території Лиманської об’єднаної територіальної громади
проведена інвентаризація земель на площі 6,9 га (виготовлено 2 проекти та 56
технічних документації); передано у власність громадян 13,1 га землі (виготовлено 33
проекти).
Протягом 2016 - 2017 років було проведено 2 аукціона щодо продажу права
оренди на конкурентних засадах земельних ділянок комунальної власності не
сільськогосподарського призначення для розташування та обслуговування будиночків
для відпочинку та розважального центру, загальною площею 25,0 га з орендною
платою 6 229 536,88 грн. на рік
На виконання даних заходів направлено 193 тис. грн. за рахунок інших джерел
фінансування.
Охорона навколишнього природного середовища
Актуальною проблемою є незадовільний стан каналізаційних мереж та споруд,
які потребують реконструкції; охорона і раціональне використання природних ресурсів
шляхом розширення площі лісових насаджень.
До кінця 2017 року планується освоїти кошти на виконання наступних заходів:
• “Реконструкція парку ім. Кизима м. Лиман (корегування)” - 5980,3 тис. грн.;
• Будівництво каналізаційно-насосної станції “Зелений Клин” м. Красний Лиман
(1 етап) — 540,9 тис. грн.;
• Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Лиман: на розробку проектнокошторисної документації направлено 1300 тис. грн. ;

• на виконання заходів з ліквідації негативних наслідків техногенного впливу на
лісові насадження та ліквідацію лісових пожеж буде направлено 2,1 млн грн.
У 2017 році сума освоєних коштів в порівнянні з минулим роком збільшиться в
2,5 рази і складе 9,9 млн. грн. (за 2016 рік 4,0 млн. грн.). За останні 5 років на
виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища направлено 23,3
млн. грн.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
За підсумками паспортизації 2015-2017 років на території Лиманської об’єднаної
територіальної громади функціонує 45 зареєстрованих в Державному реєстрі потенційнонебезпечних об’єктів та 51 — що підлягають паспортизації.
На території Лиманської об’єднаної територіальної громади розташований лісовий
фонд Національного Природного парку «Святі гори» та ДП «Лиманський лісгосп».
Загальна площа лісового фонду складає 35,2 тис. га.
В пожежонебезпечний період 2017 року було зареєстровано 31 лісову пожежу
(низових) на площі близько 21 га.
З метою захисту життя та здоров'я мешканців, будівель на території Лиманської
об'єднаної територіальної громади шляхом швидкого прибуття підрозділу та
проведення відповідних кваліфікованих заходів, розроблений інвестиційний проект
“Будівництво Центру безпеки громадян”, який включений до переліку
інфраструктурних проектів області. Ініціатором проекту виступає Державна служба
України з надзвичайних ситуацій. Кошти обласного бюджету в сумі 5,2 млн. грн. на
реалізацію даного проекту реалізовані протягом 2016-2017 років: введена в
експлуатацію будівля Центру, придбано пожежний автомобіль та спеціальне
обладнання. Рішенням міської ради №7/24-1095 від 16.02.2017 року було створено
комунальний заклад “Лиманський центр безпеки громадян”, в підпорядкування якого
передані три місцеві пожежно-рятувальні команди. Загальна кількість штатних
одиниць закладу становить 56 осіб.

Головною метою розвитку житлового будівництва є забезпечення доступним
за вартістю житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в першу
чергу внутрішньо переміщених осіб;збільшення обсягів житлового будівництва.
До кінця 2017 року очікується введення в експлуатацію 3468 м2 житла
індивідуальних забудовників (97,2% до показника 2016 року), у тому числі в міській
місцевості - 2638 м2 (23 будинки), в сільській місцевості - буде введено в експлуатацію
830 м2 житла (8 будинків). Загальна вартість житла становитиме 58460 тис. грн. (кошти
індивідуальних забудовників).
Станом на 01.01.2017 року на квартирному обліку при виконавчому комітеті
Лиманської міської ради перебувало 445 сімей. Протягом року 13 сімей знято з обліку
та поставлено на облік 14 сімей. Станом на 09.10.2017 року на квартирному обліку
перебуває 446 сімей (з них першочерговий облік - 103 сім’ї, позачерговий облік - 134
сім’ї). На даний час проводиться робота щодо придбання житла пільговій категорії
громадян: дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування. На
паритетних засадах з обласним бюджетом до кінця 2017 року буде придбано 10 квартир
на загальну суму 2,4 млн. грн.
Протягом 5 років на забезпечення лікарів житлом придбано 4 квартири та 3 дома
на загальну суму майже 1,7 млн. грн.
З метою ефективного споживання енергоресурсів розроблена та затверджена
Програма з енергозбереження та енергоефективності на території Лиманської
об’єднаної територіальної громади.
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.
Протягом 2017 року проведено енергоаудит в 17 закладах освіти на суму 346 тис.
грн.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в 2017 році складе 166,0 млн. грн., що
на 14,8 % більше ніж у 2013 році.
Оборот роздрібної торгівлі в 2017 році складає 215,8 млн. грн., що становить
113,0 % до виконання 2016 року.
Сфера торгівлі представлена 244 магазинами роздрібної торгівлі, 79
підприємствами ресторанного господарства. Протягом цього року роздрібна мережа
збільшилась на три торгівельні точки.
Медичні послуги міста надають 3 лікарні, 12 сімейних амбулаторій, 19
фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів, станція швидкої медичної
допомоги, Науково-дослідний інститут травматології і ортопедії Донецького
національного медичного університету ім. М. Горького.
Ліжковий фонд становить 201 ліжко. Укомплектованість лікарями становить
69,2 %, середніми медичними працівниками - 81,3 %. Витрати з бюджету ОТГ на 1
мешканця на утримання мережі закладів охорони здоров'я в 2017 році складуть 1061
грн.
На території громади загальну середню освіту надають 22 загальноосвітніх
навчальних заклади, в яких навчається 4380 учнів.
В місті функціонує 13 дошкільних навчальних закладів та 10 відділень
навчально-виховних комплексів, у тому числі 9 - в місті та 14 - в сільській місцевості. У
цих закладах здобувають дошкільну освіту 1364 дитини.
У 23 дошкільних закладах (14 дитячих садів та 9 НВК) навчається і виховується
1374 дитини дошкільного віку. У відділі освіти діє Центр позашкільної освіти, у якому
навчаються 1400 учнів у 82 групах.
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В 2017 році понижена ступінь у п'яти загальноосвітніх закладах. На базі
загальноосвітніх шкіл здійснюється профільне та допрофільне навчання. Залежно від
попиту перевага надавалася профілю української філології, інформаційнотехнологічному, фізико-математичному та художньо-естетичному напрямку. Протягом
року в ліцеї відкрився профіль - іноземна філологія.
В рамках програми “Шкільний автобус” парк автобусів поповнено на 2 одиниці.
На це витрачено майже 3,0 млн. грн. (в 2016 році - придбано 1 автобус на суму 135,0
тис. грн.). В зв'язку із закриттям на капітальний ремонт загальноосвітньої школи № 5,
учні та вчителі централізовано підвозяться до Дробишевської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів. Кількість учнів складає 283 особи та 31 педпрацівник.
До міського банку обдарованих дітей внесено 30 інтелектуалів, 133 учня
художньо-естетичного напряму, 58 учнів декоративно-прикладного мистецтва, 141
спортсмен та 19 юнкорів.
На організацію та проведення оздоровлення дітей пільгових категорій
використано 287,2 тис. грн, в тому числі на придбання путівок - 199,0 тис. грн. та на
організацію роботи таборів з денним перебуванням - 88,2 тис. грн.
Протягом року розроблені проектно-кошторисні документації для проведення
капітальних ремонтів по 31 об'єктам на загальну суму 1,7 млн. грн.
Отримані подарунки за рахунок коштів UNICEF на суму майже 1,2 млн. грн.
(спортивний інвентар, шкільні меблі, стелажі).
Представниками Китайської народної республіки передано персональні
комп'ютери у кількості 15 штук на суму 176,4 тис. грн.
За рахунок бюджету ОТГ на проведення капітальних ремонтів та оновлення
матеріально-технічної бази направлено майже 7,0 млн. грн.
Діяльність установ культури була спрямована на збереження і розвиток
культурної спадщини, розширення доступу населення до культурних надбань,
підтримки творчої молоді, аматорських колективів.
Мережу закладів відділу культури і туризму Лиманської ОТГ складає: 20
клубних закладів; централізована бібліотечна система, до якої входять 23 бібліотеки;
школа мистецтв; народний краєзнавчий музей.
Працює 206 клубних формування, з них 136 - дитячих. В художніх та
аматорських колективах займається 1874 учасника, із них - 1334 дитини.
Бібліотечний фонд Лиманської Центральної бібліотечної системи становить
329,6 тис. примірників.
Динаміка
бібліотечного фонду Лиманської ЦБС, тис. примірників

356,4

360

350,8

340

334,8
329,6

332
320

300

2013

2014

2015

2016

2017

До занять фізичною культурою і спортом залучено 9,0 тис. чоловік. Проведено
80 масових заходів.
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Витрати з міського бюджету на розвиток фізичного виховання та спорту
складуть майже 2,7 млн. грн. та коштів підприємств - 1,7 млн. грн.
Забезпечення права дитини на сімейне виховання є головним завданням у сфері
захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
В звітному періоді видано 211 посвідчень багатодітних сімей, в тому числі:
батькам - 59, дітям - 152.
Станом на 01.10.2017 року в ІЄАС “Діти” знаходиться інформація на 234 дитини,
в тому числі:
- діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 141 дитина;
- діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків - 31 дитина;
- діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які знаходяться в
СОЦСР “Смарагдове місто” - 62 дитини.
106 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, були
направлені на оздоровлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, за
рахунок коштів державного, обласного бюджетів та бюджету ОТГ витрати складуть
541,6 тис. грн.
На території об'єднаної територіальної громади функціонує Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей.
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За рахунок коштів державного бюджету фінансується 11 прийомних сімей, в
яких виховується 23 дитини та 1 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 6
дітей.
В 2015 році кількість малих та середніх підприємств по Лиманській
об'єднаній територіальній громаді складе 200 одиниць.
До кінця 2017 року кількість підприємців - фізичних осіб становитиме 1162
особи.
Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва
складуть 24,0 млн. грн. (94,1 % до виконання 2015 року).
Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного
населення через центри надання адміністративних послуг в 2017 році складе 3280
одиниць, що в 3,3 рази більше до факту 2016 року.
Протягом 2017 року збільшено перелік послуг, що надаються в Центрі надання
адміністративних послуг з 86 до 105 - це реєстрація/зняття з реєстрації місця
проживання/перебування, послуги з реєстрації громадських об’єднань та реєстрації
статутів територіальних об’єднань.
Протягом 2017 року в рамках підтримки малого і середнього підприємництва
“Український Донецький куркуль” на території Лиманської ОТГ визнано переможцями
10 осіб. З метою використання фінансового ресурсу на паритетних засадах (50 % коштів
обласного бюджету та 50 % коштів бюджету Лиманської ОТГ) з бюджету ОТГ на ці
заходи направлено 2020,42 тис. грн.

