7. Ключові індикатори ефективності реалізації заходів та проектів Програми
Лиманської об’єднаної територіальної громади
№ Завдання
з/п Стратегії
розвитку
Донецької
області на період
до 2020 року /
Плану заходів з
реалізації у 20182020 роках
Стратегії

Назва індикатору

Базове
значення
(станом на
01.01.2018)

Прогнозне
значення
(01.01.2019)

1 Надавати
соціальне житло та
соціальні
гуртожитки для
ВПО, дітей-сиріт і
2
дітей, позбавлених
батьківського
піклування

Нежитлова будівлягуртожиток по вул.
Крупська (Студентська), 4
м. Красний Лиман (Лиман) реконструкція, тис. грн.
Реконструкція будівлігуртожитку, розташованого
за адресою: вул. Івана
Лейко, №2 м. Лиман, тис.
грн.

0

12317,3

0

20000,0

Забезпечення
ефективного
3
функціонування
житловокомунального
господарства та
4 безперебійного
енерго-, газо- та
водопостачання
об’єктів соціальної
сфери, освіти,
охорони здоров“я
5

Капітальний ремонт
житлового фонду:
кількість будинків, од.
сума, тис. грн.
Капітальний ремонт доріг
на території Лиманської
ОТГ:
кількість, кв.м
сума, тис. грн.

42
11044

74
18989,5

38838
19330

48500
21200

7685
3864
0

8000
5000
1200

0

6242,19

6

7

8

Поточний ремонт доріг по
місту, селам та селищам:
кількість, кв.м
сума, тис. грн.
Благоустрій парку смт.
Зарічне, тротуари, клумби,
освітлення (в т.ч. проектнокошторисна документація),
тис. грн.
Реконструкція парку ім.
Кизима, тис. грн.
Придбання контейнерів для
побутового сміття ОТГ:

346
791,4

400
1010

кількість, од.
сума, тис. грн.
Проведення енергоаудиту в
установах та закладах
Лиманської міської ради:

13
956

14
1040

кількість, од.
сума, тис. грн.

25
556

18
396

кількість, од.
сума, тис. грн.

9

Придбання та
облаштування дитячих
майданчиків на території
Лиманської ОТГ (14 од.)

10

Розширення
спроможності
центрів зайнятості
11 регіону,
моніторинг стану
ринку праці, а
також підготовка
перекваліфікація
населення, зокрема
ВПО

12

13

Залучити до участі в
оплачуваних громадських
та інших роботах
тимчасового характеру
безробітних
кількість, осіб
сума, тис. грн.
З метою підвищення
соціального захисту
громадян, забезпечити:
працевлаштування за
сприянням міського центру
зайнятості на вільні та
новостворені робочі місця,
осіб
професійну підготовку,
перепідготовку або
підвищення кваліфікації
зареєстрованих безробітних
під замовлення
роботодавців або для
самозайнятості, осіб

Зміцнювати
спроможність
реагувати на
надзвичайні
екологічні ситуації
та відновлювати
спроможність у
14
сфері боротьби з
нелегальним
використанням
природних
ресурсів та
екологічними
злочинами
Створення
індустріальних
15 парків на території
Донецької області

Реконструкція
каналізаційних очисних
споруд м.Лиман (потужність
10000 куб. м на добу), тис.
грн.

16

Реалізація проекту
«Індустріальний парк
«Лиманський» (розбудова
інженерно-транспортної
інфраструктури), тис. грн.
Видатки бюджету за
призначеними субсидіями
кількість, осіб
сума, тис. грн.

Залучення
фінансових та
17
інших ресурсів з
різних джерел,
необхідних для

Розробка проектнокошторисної документації
інженерних мереж і
комунікацій індустріального
парку "Лиманський"

600
400

720
900

640

660

250

250

0

18000

0

2700

0

14561

11600
170180

12100
173489,8

18 необхідних для
надання
соціальних послуг
на рівні громади

Компенсаційні виплати за
пільгове перевезення
окремих категорій громадян
залізничним транспортом,
тис. грн.

19

Компенсаційні виплати за
пільгове перевезення
окремих категорій громадян
автомобільним
транспортом, тис. грн.

Створення ситеми
психологічної,
соціальної та
фізичної
реабілітації для
населення, яке
20
постраждало
внаслідок
проведення
конфлікту

Допомога 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
кількість, осіб
сума, тис. грн.

1203

2138

0

1500,0

4500
46877,7

4500
51529,0

Придбання автобусів для
пасажирських перевезень,
Покращити умови од.
Впровадження системи GPS
перевезення
21
навігації та системи
автомобільним
"Електронний
квиток" на
транспортом
міському пасажирському
транспорті, тис. грн.
22 Забезпечення
функціонування
Центру надання
адміністративних
послуг

Створення відокремлених
робочих місць ЦНАПу в
старостинських округах
кількість робочих місць, од.

сума тис. грн.
Придбання електронної
системи керування чергою
та оцінки якості
обслуговування, тис. грн.
23 Надавати допомогу Роботи з проектування
та підтримку
Схеми планування території
процесу об'єднання району (в межах Лиманської
місцевих громад
об'єднаної територіальної
шляхом сприяння громади), тис. грн.
процесу
узгодження між
громадами, а
також
інституаційному та
організаційному
зміцненню

24 Сприяння розвитку Створення інноваційного
та підтримки
молодіжного центру, тис.
молодіжної
грн.
Здійснити заходи щодо
політики,
організації
роботи
проведення заходів
молодіжного інноваційного
із сімейної
Центру для дітей та молоді
політики та
(придбання
обладнання),
патріотичного
тис. грн.
виховання
25 Розвивати освітньо- Поточне утримання центру
наукову
позашкільної роботи, тис.
інфраструктуру
грн.
Розробка проектнокошторисної документації
по капітальним ремонтам
та реконструкції закладів
освіти:

6

2

0

350,0

-

12

-

1482,0
315,0

-

500,0

1354,9

1082,7

-

350,0

2149,6

2471,4

кількість закладів, одиниць

37

14

сума, тис. грн.
Проведення капітальних
ремонтів та реконструкції
закладів освіти:

1045,0

1500,0

кількість закладів, одиниць

12

18

сума, тис. грн.
Проведення капітальних
ремонтів закладів охорони
здоров'я:
кількість закладів, одиниць

7822,7

160347,4

6

5

сума, тис. грн.
27 Укріплення
Капітальні ремонти
основних фондів та закладів відділу культури і
покращення якості туризму:
кількість закладів, одиниць
надання послуг

5360,4

30478,0

2

7

сума, тис. грн.
Передача міжбюджетних
трансфертів на суми
співфінансування заходів
щодо фінансової підтримки
суб’єктів малого
підприємництва,
тис. грн.
в тому числі з бюджету

1599,0

9082,6

4040

4000

2020

2000

0

3000

26 Розвивати
інфраструктуру
системи охорони
здоров'я

Створення
сприятливого
середовища для
28 розвитку малого і
середнього
підприємництва

ОТГ, тис. грн.
29 Надавати допомогу Встановлення і зміна меж
та підтримку
адміністративнотериторіальних одиниць,
процесу
об’єднання
тис. грн.
місцевих громад
шляхом сприяння
процесу
узгодження між
громадами, а
також
інституційному та
організаційному
зміцненню

30 Заохочувати і
підтримувати
участь громадян у
прийнятті рішень
через Громадські
ради, консультації
з громадськістю, а
також
розширювати
можливості
громадян,
особливо
вразливих верств
населення,
приймати участь у
громадському
житті

31 Забезпечити
розвиток фізичної
культури і спорту

Забезпечення виконання
місцевої цільової програми
"Громадський бюджет
Лиманської об’єднаної
територіальної громади на
2017 - 2020 роки", тис. грн.

Придбання будівлі під
спортивну базу для
проведення навчальнотренувальної роботи для
ДЮСШ м. Лиман

500

750

0

2500,0

