
4. Демографічна ситуація 

 

Актуальні проблеми: 
 

- зменшення чисельності населення через проведення бойових дій на території 

області та нестабільну політичну ситуацію; 

- низький рівень народжуваності, який демонструє тенденцію спаду в умовах 

загострення суспільно-політичної ситуації; 

- тривалість життя населення області нижче середнього значення по країні; 

- подальший розвиток економіки міста, як основного важеля демографічної 

політики. 

Головна мета - збереження життєвого та трудового потенціалу населення на 

основі формування і реалізації заходів ефективної демографічної політики,  поліпшення 

рівня життя населення, забезпечення морального здоров'я сім'ї, виховання свідомого 

батьківства та запобігання соціальному сирітству.      

Основні завдання: 

- поліпшення економічних, соціальних, медичних, психологічних та інших 

передумов, які впливають на демографічний розвиток; 

- покращення процесів відтворення населення на основі відновлення сімейних 

цінностей, виховання свідомого батьківства, формування здорового способу 

життя дітей та молоді шляхом набуття навичок збереження і зміцнення здоров`я, 

розвитку особистих якостей; 

- забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних 

гарантій для населення; 

- підвищення стандартів життя в сільській місцевості; 

- пропаганда здорового способу життя, доступність кваліфікованої медичної 

допомоги, передусім первинної медико-санітарної. 
 

Критерії ефективності. 
 

 Середньорічна чисельність наявного населення по м. Лиман станом на         

01.12. 2017 року становить 42,9 тис. осіб, що на 1,8% менше відповідного показника 

минулого року. Кількість народжених за січень-листопад 2017 року становить 299 осіб 

(87,2% до аналогічного показника 2016 року), кількість померлих – 834 осіб (96,8% до 

минулого року). Природне скорочення становить — 535 осіб. Міграційне скорочення 

населення складає 160 осіб (прибуло — 273 особи, вибуло – 433). 

 



Виконання заходів 

щодо забезпечення виконання завдань по розділу Програми  «Демографічна ситуація»  за 2017 рік 

Зміст заходу 

Термін 

виконан

ня 

Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. 

Очікуваний 

результат 
Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державног

о 

бюджету 

місцевих бюджетів 
підпри

ємств 

інших 

джере

л 
обласного 

бюджету 

Бюджету 

ОТГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Поліпшення умов праці із 

дотриманням вимог її 

охорони, забезпечення 

якості життя 

 

протягом 

року 

Управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради, підприємства, 

організації  
- - - - - - 

Проведено 3 засідання комісії з питань 

безпечної життєдіяльності населення, 2 

засідання  міжвідомчої робочої групи з 

питань забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати 

праці та дотримання норм законодавства в 

частині мінімальної заробітної плати 

2. Доступність 

кваліфікованої медичної 

допомоги, передусім 

первинної медико-

санітарної 

протягом 

року 

Центральна районна 

лікарня, міська 

лікарня, Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 
- - - - - - 

На території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади функціонують 

лікувальні заклади: Лиманська центральна 

районна лікарня, Лиманська міська лікарня 

та Центр первинної медико-санітарної 

допомоги ім. М. Лядукіна, в структурі якого 

12 сімейних амбулаторій та 19 

фельдшерсько-акушерських пунктів) 
3. Проведення моніторингу 

показників здоров'я 

населення та діяльності 

лікувально-профілактичних 

закладів всіх рівнів надання 

медичної допомоги 

протягом 

року 

Центральна районна 

лікарня, міська 

лікарня, Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

- - - - - - 

Проводяться профілактичні огляди 

населення та заходи щодо надання якісної 

медичної допомоги пільговій категорії 

населення (841,6 тис. грн.),  пільгові рецепти 

на медикаменти отримали 3668 осіб (739,4 

тис. грн.) та ін. 

4. Пропаганда здорового 

способу життя дітей та 

молоді  

протягом 

року 

Відділ освіти міської 

ради  

- - - - - - 

В м. Лиман функціонує дитячо-юнацька 

спортивна школа, в якій є 12 відділень з 

різних видів спорту. Кількість населення, 

яке займається фізичною культурою і 

спортом становить 9000 осіб. 

Всього   - - - - - -  

 



Виконання 

показників економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2017 рік 

 

 

Показники Одиниця 

виміру 

2016 рік 

факт  

 2017 рік 

Програма 

2017 року 

фактичне 

виконан 

ня 

факт.виконання у % 

до Прог-

рами 

до 2016 року 

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 

 


