
32. ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ  ЕКОНОМІЧНОГО  І  СОЦІАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ 

ЛИМАНСЬКОЇ ОТГ ЗА 2017 РІК 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Населення        

Середньорічна чисельність наявного населення  

тис. осіб 
43,7 43,4 

42,9 
(станом на 

01.12.2017р.) 
98,8 х 

Приріст (зменшення) чисельності наявного населення до початку року % 98,6 99,3 98,2 х х 

Кількість народжених осіб 
360 420 

299 
(станом на 01.12. 

2017р.) 
71,2 х 

Кількість померлих осіб 
956 950 

834 
(станом на 

01.12.2017р.) 
87,8 х 

Міграційний приріст (скорочення) населення 

осіб 
34 200 

- 160  
(станом на 

 01.12. 2017р.) 

х х 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року осіб 262 280 238 85 90,8 

Відсоток працевлаштованих від загальної кількості зареєстрованих безробітних % 28,4 33,7 41,7 х х 

Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, у т.ч.: осіб 31381 32300 23944 74,1 76,3 

дітей осіб 4397 4407 3684 83,6 83,8 

осіб працездатного віку осіб 6711 6858 4612 67,2 68,7 

пенсіонерів осіб 18772 19488 14612 75 77,8 

інвалідів осіб 1501 1547 1036 67 69 

Кількість зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, з них: осіб 170 165 140 84,8 82,4 

працевлаштовано осіб 41 40 40 100 97,6 

Розвиток сфери матеріального виробництва       

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств       

     всього* млн.грн. 166,2 204,7 202,2 98,8 121,6 

     в розрахунку на одну особу  грн. 3813 4717 4713 99,9 123,6 



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

у тому числі по основних видах діяльності* млн.грн. 166,2 204,7 202,2 98,8 121,6 

Виробництво основних видів промислової продукції    

(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію регіону) 
натур. 

од. 
92,4 100,0 106,3 106,3 115,0 

у тому числі видобуток корисних копалин за видами сировини* 

натур. 

од. 
92,4 100,0 106,3 106,3 115,0 

Кількість підприємств*, які сертифікували власну систему управління якістю та 

довкіллям на відповідність стандартам (наростаючим підсумком з початку 

сертифікації):  

     

ISO 9000 од. - - - - - 

ISO 14000 од. - - - - - 

ISO  9001-2001 од. - - - - - 

Обсяг промислової продукції, що відповідає міжнародним  

стандартам ISO* млн.грн. 
- - - - - 

    питома вага у загальному обсязі реалізованої продукції % - - - - - 

Агропромисловий комплекс (сільськогосподарські підприємства та фермери)       

Валова продукція сільського господарства в цінах 2010 року тис.грн. 165152,2 125665,3 128814,5 102,5 78,0 

в тому числі       

        рослинництво тис.грн. 147188,7 108614,1 113317,5 104,3 77,0 

        тваринництво тис.грн. 17963,5 17051,2 15497,0 90,9 86,3 

Виробництво продукції рослинництва (у вазі після доробки)       

Зернові        

       площа га 16866,7 17480 16578,5 94,8 98,3 

       врожайність ц/га 33,3 28,5 28,6 100,4 85,9 

       валовий збір тонн 56179,4 49805 47457,7 95,3 84,5 

Технічні культури, всього       

       площа га 13785 10060 15306 152,1 111,0 

у тому числі соняшник       

       площа га 13356 9060 15091 166,6 113 



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

       врожайність ц/га 22,9 21,0 14,5 69,0 63,3 

       валовий збір тонн 30526,7 19026 21964,6 115,1 72,0 

Картопля       

       площа га 3 - - - - 

       врожайність ц/га 133,2 - - - - 

       валовий збір тонн 40 - - - -- 

Овочі       

       площа га - - - - - 

       врожайність ц/га - - - - - 

       валовий збір тонн - - - - - 

Кормові культури       

       площа га 349,2 542 226,85 41,9 65,0 

Всього посівів га 31092 28112 32142,5 114,3 103,4 

       у тому числі ярі культури га 19754 16851 23327 138,4 118,1 

Чисті пари га 3190 6170 2140,4 34,7 67,1 

Рілля в обробітку га 34282 34282 34282 100,0 100,0 

Виробництво продукції тваринництва       

Вирощено худоби та птиці  тонн 118,1 91 81,8 89,9 69,3 

Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі) тонн 291 173 108,1 62,5 37,1 

Молоко тонн 1162,7 870 891,8 102,5 76,7 

Яйця тис.шт. 29858,1 30000 26782,5 89,3 89,7 

Вовна тонн - - - - - 

Продуктивність худоби та птиці       

Середній надій молока на одну корову, яка була в наявності на початок року кг 4885 5273 5538 105,0 113,4 

Середня несучість 1 курки-несучки шт. 211 210 212 101,0 100,5 

Поголів’я худоби та птиці (на кінець року)       

Велика рогата худоба голів 485 520 419 80,6 86,4 



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

     у тому числі корови голів 161 190 168 88,4 104,3 

Свині голів 226 220 132 60,0 58,4 

Вівці та кози голів - - - - - 

Птиця голів 153515 200000 139654 69,8 91,0 

Виробництво найважливіших видів харчової продукції у натуральному вимірі       

Ковбасні вироби тонн - - - - - 

Молоко оброблене рідке тонн - - - - - 

Хлібобулочні вироби тонн 5009,0 4700,0 4997,0 106,3 99,8 

Борошно тонн 5631,0 5000,0 5528,0 110,6 98,2 

Олія соняшникова нерафінована тонн - - - - - 

Шампанське тис.дал - - - - - 

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

Фінансові показники       

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

всього 

 

тис.грн. 
351743,3 409499,6 399534,4 97,6 113,6 

Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів) тис.грн. 206143,0 225181,6 231800,8 102,9 112,4 

Трансферти з Державного бюджету - разом, з них: тис.грн. 291691,1 366264,0 305371,5 83,4 104,7 

базова дотація тис.грн - - - - - 

     реверсна дотація тис.грн. - - - - - 

освітня субвенція тис.грн 56127,3 44615,3 50207,3 112,5 89,5 

медична субвенція тис.грн 32935,7 31672,1 41234,2 130,2 125,2 

     інші міжбюджетні трансферти тис.грн. 193735,1 289976,6 213930,0 73,8 110,4 

Трансферти з обласного бюджету, всього тис.грн. 8893,0 - 4940,1 - 55,6 

Видатки бюджету міста (району) тис.грн. 412472,4 591445,6 571257,2 96,6 138,5 

Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього тис.грн. 9849,6 9160,0 7649,99 83,5 77,7 

     з нього:        

     до Державного бюджету тис.грн. 4621,6 5058,6 4124,09 81,5 89,2 



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

     до місцевого бюджету тис.грн. 5228,0 4101,4 3525,9 86,0 67,4 

Показники рівня життя і розвитку  соціальної сфери       

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), які здійснюють 

діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у діючих цінах 

тис. грн. 
150500,0 153100,0 221300,0 144,5 147,0 

Роздрібний товарооборот торгових організацій і підприємств у діючих цінах на 

одну особу грн. 
3440,3 3489,0 5158,6 147,9 149,9 

Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту підприємств роздрібної 

торгівлі та ресторанного господарства (юридичних осіб) до відповідного періоду 

минулого року 

% 

101,3 111,6 149,9 х х 

Кількість підприємств роздрібної торгівлі одиниць 284 286 287 100,3 101,1 

   забезпеченість торговою площею на 1 тис. жителів  кв.м 369,1 368,6 389 105,5 105,4 

Кількість підприємств ресторанного господарства одиниць 79 79 79 100,0 100,0 

   забезпеченість місцями на 1 тис. жителів місць 107,2 106,8 108,5 101,6 101,2 

Кількість підприємств побутового обслуговування населення одиниць 127 127 134 105,5 105,5 

   забезпеченість працюючими на 1 тис. жителів місць 2,9 2,8 3,1 110,7 106,9 

Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього тис.грн. 39100,0 39000,0 40100,0 102,8 102,6 

   у % до попереднього року % 105,4 101,3 102,6 - - 

Кількість лікарняних ліжок (на кінець року) у розрахунку на 10 тисяч населення ліжок 45,4 45,4 45,9 101,1 101,1 

Загальна захворюваність населення (на 100 тис. населення) випадків 25276,1 39520,0 15336,4 38,8 60,7 

Кількість хворих на туберкульоз з уперше в житті встановленим діагнозом - всього осіб 20 10 26 в 2,6 р.б. 130,0 

       у розрахунку на 100 тис.населення випадків 45,7 22,6 60,05 в 2,7 р.б. 131,4 

Смертність населення від:       

      СНІДу випадків 4 - 10 - в 2,5 р.б. 

      туберкульозу випадків 6 - 2 - 33,3 

Материнська смертність (на 100 тис. народжених живими) випадків - - - - - 

Малюкова смертність (на 1000 народжених живими) випадків - - 4 - - 

Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів 

охорони здоров’я 

грн. на          

1 особу 
826,81 1010,05 1373,88 136,0 166,2 



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг коштів місцевого бюджету на 1 мешканця, виділених на поліпшення 

матеріально-технічної бази ЛПУ району первинного та вторинного рівнів надання 

медичної допомоги  

грн. на               

1 особу 

68,06 - 56,29 - 82,7 

Відсоток фінансування з місцевого бюджету, виділеного на первинну медичну 

допомогу % 
3,3 2,5 4,0 - - 

Кількість дошкільних закладів (на кінець року) одиниць 23 23 23 100,0 100,0 

         в них:       

           місць одиниць 1310 1330 1290 97,0 98,5 

           дітей осіб 1373 1374 1364 99,3 99,3 

Черга до дошкільного закладу осіб - - - - - 

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах на 100 місць  осіб 105 103 106 102,9 101,0 

Витрати місцевого бюджету на 1 дитину на утримання мережі дошкільних заходів грн. на          

1 особу 
13923,56 16855,17 24458,08 145,1 175,7 

Кількість загальноосвітніх шкіл (на початок навч. року) одиниць 22 22 22 100,0 100,0 

         в них:       

           учнівських місць уч.місць 9068 9068 9068 100,0 100,0 

           учнів осіб 4250 4506 4380 97,2 103,1 

        питома вага учнів, які навчаються в другу зміну % - - - - - 

Питома вага учнів, які навчаються українською мовою % 74,3 72,1 74,5 - - 

Витрати з місцевого бюджету на 1 учня на утримання мережі закладів освіти грн. на          

1 особу 
12579,09 16672,93 21048,08 126,2 167,3 

Наявність шкільних автобусів одиниць 9 9 15 166,7 166,7 

Чисельність учнів на 1 комп’ютер, якими оснащені загальноосвітні навчальні 

заклади осіб 
- 11 9 81,8 - 

Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання, що 

використовують в навчальному процесі комп’ютерну техніку, підключену до 

мережі Інтернет  % 

- 100,0 100,0 - - 

Кількість прийомних сімей, всього одиниць 10 9 10 111,1 100,0 



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

в них виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб 21 17 21 123,5 100,0 

Кількість дитячих будинків сімейного типу, всього одиниць 1 1 1 100,0 100,0 

в них влаштовано дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб 6 6 6 100,0 100,0 

Кількість створених:       

- прийомних сімей одиниць 2 1 - - 50,0 

в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб 4 1 - - 25,0 

- дитячих будинків сімейного типу одиниць 1 - - - - 

в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб 6 - - - - 

Кількість проведених культурно-масових заходів одиниць 930 1420 1622 114,2 174,4 

Кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом осіб 9413 9000 9000 100,0 95,6 

у % до загальної чисельності населення % 21,5 20,6 20,8 101,0 96,7 

Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів 

фізичної культури та спорту 

грн. на          

1 особу 
39,96 45,29 62,9 138,9 157,4 

Кількість проведених масових спортивних заходів одиниць 80 80 84 105,0 105,0 

в них прийняли участь осіб 6700 6500 6700 103,1 100,0 

Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів 

культури  

грн. на          

1 особу 
166,7 203,82 326,2 160,0 195,7 

Показники чисельності та оплати праці найманих працівників       
Фонд оплати праці, всього 

тис.грн. 
791126,2 1934200* 

823528,1 
січень-вересень 

2017 року) 

42,6 - 

в тому числі штатних працівників 

тис.грн. 
791126,2 1934200* 

823528,1 
січень-вересень 

2017 року) 

42,6 - 

Середньооблікова чисельність штатних працівників  

осіб 

14657 31420* 

14297  
(січень-

вересень 2017 

року) 

45,5 - 



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника 

грн. 4498 5130* 

6400  
(січень-

вересень 2017 

року) 

124,8 - 

Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року тис.грн. - - 1367,8 - - 

в тому числі:       

на економічно активних підприємствах  тис.грн. - - 1367,8 - - 

на підприємствах-банкрутах тис.грн. - - - - - 

на економічно неактивних підприємствах тис.грн. - - - - - 

Темп погашення заборгованості по заробітній платі підприємств комунальної 

власності (у порівнянні до показників на початок року) 
% - - - х х 

* з початку 2016 року на територію м. Лиман перереєструвалось підприємство регіональна філія “Донецька залізниця”, а з 

серпня поточного року до міського бюджету надходить податок на доходи з фізичних осіб в цілому по філії. Чисельність 
працюючих по регіональній філії становить 30 тис. осіб, у той час, коли чисельність працюючих на підприємствах 

залізничного транспорту на території Лиманської об’єднаної територіальної громади становить 6,5 тис. осіб. 

      

Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню       

Власні доходи Пенсійного фонду України  тис.грн. 6765,2 7203,2 6137,2 85,2 90,7 

Видатки Пенсійного фонду України тис.грн. 622633,25 680385 736595,2 108,3 118,3 

Загальна сума боргу до бюджету Пенсійного фонду України на кінець року тис.грн. 1772,1 2017,9 2146,3 106,4 121,1 

в тому числі сума недоїмки до бюджету Пенсійного фонду України тис.грн. 8,4 6,9 94,8 х х 

Темп зростання (зменшення) заборгованості економічно активних платників до 

бюджету Пенсійного фонду % 
х 199,2 х х х 

Загальна потреба в коштах на виплату пенсій та грошової допомоги тис.грн. 622596,44 674515,5 734231,7 108,8 117,9 

Кількість одержувачів пенсій (середньорічна) осіб 35711 38304 23017 60,1 64,5 

Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера грн. 1938,66 2464,11 2591,81 105,2 133,7 

Допомога на дітей згідно з Законом України «Про державну допомогу сім'ям з 

дітьми»: 
      

      кількість одержувачів  осіб 4678 4800 3751 78,1 80,2 

      видатки бюджету  тис.грн. 52499,2 60000,0 51485,5 85,8 98,1 



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям:       

кількість одержувачів  осіб 1300 1300 1381 106,2 106,2 

видатки бюджету  тис.грн. 17791,3 19200,0 19843,7 103,4 111,5 

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам:       

кількість одержувачів  осіб 702 700 722 103,1 102,8 

видатки бюджету  тис.грн. 11480,5 15200,0 13471,4 88,6 117,3 

Житлові субсидії       

      кількість одержувачів сімей 9547 10600 12121 114,3 127,0 

      видатки бюджету тис.грн. 78630,7 183100,0 85350,5 46,6 108,5 

Пільги громадянам, інформація про яких внесена до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру пільговиків (ветерани війни, праці, громадяни, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та інші пільговики): 

      

кількість одержувачів  осіб 15712 14900 14872 99,8 94,6 

видатки бюджету  тис.грн. 7822,0 11600 6957,2 60 88,9 

Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам 

та громадянам похилого віку (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2004 № 558) 

      

кількість одержувачів  осіб 181 160 169 105,6 93,4 

видатки місцевого бюджету  тис.грн. 217,2 300,0 253,8 84,6 116,9 

Контингент осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції, яким надається допомога для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг: 

      

кількість осіб тис. осіб 9,9 9,1 9,1 100 91,9 

кількість сімей  тис. 

сімей 
6,0 5,5 5,6 101,8 93,3 



 


