8. Основні пріоритети діяльності
на 2019 і 2020 роки
При розробці основних пріоритетів діяльності Лиманської ОТГ на 2019 і 2020
роки були враховані завдання та положення Стратегії розвитку Донецької області на
період до 2020 року.
У 2019–2020 роках прогнозується подальше зростання обсягів реалізації
продукції виробництва підприємств промисловості в межах 106 – 110 % в основному
за рахунок галузей переробної та добувній промисловості. Очікується збільшення
виробництва піску будівельного - до 16%; виробів з бетону, овочів консервованих
натуральних - до 20%; кормів, готових для сільгосптварин, будівельних сумішів - до
11%. З метою активізації інвестиційної діяльності та залучення інвестицій, розвитку
сучасної виробничої інфраструктури, створення нових робочих місць, впровадження
сучасних технологій виробництва створюється індустріальний парк “Лиманський”.
Функціональне призначення індустріального парку: Розбудова сучасного виробничопромислового комплексу з розвиненою інженерно-технічною та транспортною
інфраструктурою, логістично-складськими, адміністративними приміщеннями та
комплексом супутніх послуг. Реалізація даного проекту відкриє нові можливості для
економічного росту територіальної громади та приваблення нових інвестицій.
Пріоритетними напрямами розвитку сільського господарства буде:
- подальший розвиток галузей тваринництва, тепличного господарства шляхом
розвитку підприємницької діяльності та залучення інвестицій в галузь;
- продовження роботи щодо техніко-технологічного переоснащення підприємств
агропромислового комплексу та технічної модернізації сільськогосподарського
виробництва;
- розширення площі садів на 200 га, зрошених земель — на 400 га;
- облаштування системи краплинного зрошення - 14 млн. грн. (кошти обласного
бюджету);
- відновлення та модернізація державної зрошувальної системи — 670 тис. грн.
(Слов’янське міжрайонне управління водного господарства);
- оновлення парку дощувальних машин - 2,4 млн. грн. (власні кошти
підприємств);
- розширення географії ринків збуту аграрної продукції.
Очікується збільшення обсягів виробництва продукції сільського господарства
до 7% за рахунок збільшення виробництва зерна до 7%, соняшника до 8%, молока до
10%, м’яса та яєць - до 2%.
Ключовим завданням податково-бюджетної політики залишатиметься
забезпечення стійкості та збалансованості бюджетної і податкової системи, що
передбачає:
- підвищення ефективності видатків шляхом визначення їх пріоритетів та оцінки
ступеня досягнення очікуваних результатів;
- доведення в 2019 році доходів загального фонду бюджету (без трансфертів) до
253,0 млн. грн. та в 2020 році – до 264,3 млн. грн.
- проведення роботи по виявленню не задекларованих доходів громадян;
- запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування на
всіх етапах бюджетного процесу;
- недопущення на підприємствах заборгованості, яка не погашається в строк, що
може стати приводом для порушення справ про банкрутство.
Соціальна політика у 2019–2020 роках буде здійснюватись за такими
напрямками:

- посилення контролю за додержанням законодавства про оплату праці;
- підвищення розміру середньомісячної заробітної плати до 7050 грн. у 2019 році
та 7470 грн. у 2020 році;
- забезпечення своєчасної виплати поточної заробітної плати, недопущення
виникнення заборгованості з її виплати на економічно активних підприємствах;
- забезпечити зменшення розриву між тарифною ставкою працівника 1
тарифного розряду та мінімальною заробітною платою;
- посилити роботу з легалізації та збереженню існуючих робочих місць.
У сфері соціальної підтримки протягом 2019–2020 років продовжуватиметься
робота щодо:
- забезпечення надання всіх видів соціальної допомоги на підставі єдиної заяви
та єдиного пакету документів;
- забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- забезпечення роботи міського мобільного офісу щодо забезпечення належного
прийому громадян у віддалених районах міста, та спрощення процедури її надання;
- забезпечення своєчасного призначення та виплати соціальних допомог та
компенсацій;
- забезпечення соціального захисту та поліпшення матеріального стану
малозабезпечених верств населення;
- надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
Продовжуватиметься формування та підтримка мережі закладів для інвалідів,
ветеранів, бездомних, безпритульних, людей похилого віку, а також ринку надавачів їм
соціальних послуг.
Створюватимуться умови щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян
шляхом продовження поетапного реформування солідарної системи пенсійного
страхування, зокрема запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування, що дасть змогу підвищити середньомісячний
розмір пенсії порівняно з 2017 роком у середньому у 2019 році – на 293 грн., у 2020
році – на 427 грн.
Пріоритетними в діяльності щодо надання соціальних гарантій незайнятим
громадянам будуть виплата матеріального забезпечення безробітним у повному обсязі,
підвищення досягнутого у 2017 – 2018 роках рівня мінімальних соціальних стандартів
для безробітних, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, охоплення
профорієнтаційними заходами, сприяння розвитку підприємницької ініціативи та
самостійної зайнятості населення. Очікується збільшення кількості вакансій до 7%,
працевлаштованих з числа зареєстрованих безробітних - на 5%.
В галузі “торгівля” протягом 2019 - 2020 років щороку планується відкриття до
5 нових магазинів, сприяння організації та проведення ярмарків продукції із
залученням товаровиробників.
У 2019 - 2020 роках головні пріоритети у сфері охорони здоров’я Лиманської
ОТГ будуть спрямовані на посилення профілактики та забезпечення раннього
виявлення захворювань, підвищення якості медичної допомоги та доступності
медичних послуг. Завдання та заходи будуть спрямовані на:
- підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на
профілактику, діагностику та лікування неінфекційних захворювань;
- забезпечення зниження рівня захворюваності на інфекційні хвороби, боротьба з
якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності
внаслідок інфекційних хвороб;
- підвищення ефективності здійснення загальнодержавних заходів з

профілактики злоякісних новоутворень, підвищення якості профілактики онкологічних
захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих;
- забезпечення здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних
заходів, а також заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
- подальше поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу, закріплення
тенденції зниження показників захворюваності та смертності населення від
туберкульозу;
- з метою закріплення лікарських кадрів продовжити роботу по оплаті за
навчання 4 студентів в вищих медичних закладах;
- завершення проведення поточних та капітальних ремонтів в усіх амбулаторіях
та фельдшерсько-акушерських пунктах громади.
В сфері освіти ключове завдання - підвищення доступності якісних освітніх
послуг; розвиток та підтримка творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її
потреб, інтересів, здібностей і бажань; забезпечення охорони дитинства, попередження
дитячої безпритульності і бездоглядності, соціального захисту неповнолітніх;
реалізація регіональних цільових комплексних програм довгострокової дії та
комплексних заходів із окремих напрямків освітньої та виховної діяльності.
Головними завданнями політики у сфері фізичного виховання та спорту у 2019
- 2020 роках передбачається:
- забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення;
- пропагування ведення здорового способу життя;
- збереження та покращення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів,
через будівництво спортивних майданчиків із синтетичним покриттям для збільшення
та покращення занять фізичною культурою та спортом.
Розвиток культури спрямовуватиметься на збереження культурних цінностей та
потенціалу національної культурної спадщини; розробку та впровадження нових
сучасних методів роботи, оптимізацію та комп’ютеризацію закладів культури,
особливо в сільській місцевості; виявлення нових молодих талантів методом
проведення фестивалів, конкурсів і реалізовуватиметься шляхом:
- відродження традиційних видів художнього промислу та ремесел;
- забезпечення оновлення фондів публічних бібліотек відповідно до культурних,
інформаційних та пізнавальних потреб громадян.
В сфері підтримки сім’ї, дітей та молоді основні пріоритети будуть направлені
на активізацію заходів щодо формування здорового способу життя у підлітків та
молоді; підтримку молодих громадян, які займаються пошуком роботи, шляхом
кредитування їх підприємницької діяльності; пропагування сімейних цінностей;
підвищення рівня правової освіти, соціального захисту сімей; профілактику негативних
проявів у дитячому середовищі, зменшення бездоглядності і безпритульності.
Пріоритетними напрямами щодо забезпечення законності та правопорядку у
2019 - 2020 роках буде:
- захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань;
- протидія організованій злочинності і корупції;
- зменшення кримінального тиску на економічні відносини;
- мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище;
- охорона громадського порядку.
Реформи у сфері житлово-комунального господарства спрямовані на
підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, а також
забезпечення бездотаційності цього сектору через забезпечення рентабельності
підприємств галузі, скорочення кредиторської і дебіторської заборгованості. З метою
забезпечення реалізації поставлених завдань необхідно здійснити такі кроки:
- сприяння в збільшенні кількості об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ);

- будівництво зливової каналізації м. Лиман - 55,2 км;
- реконструкція станції знезалізнення підземних вод за адресою: вул. Зелений
Гай, 16а м. Лиман;
- розробка 2 нових свердловин для безперебійного забезпечення питною водою
населення.
Пріоритетними напрямами політики у сфері енергозбереження стане:
- реконструкція котелень з залученням енергозберігаючих технологій;
- реконструкція теплових мереж з використанням трубопроводів в
пінополіуретановій ізоляції;
- впровадження енергозберігаючих, екологічно чистих технологій, більш
ефективного обладнання і приладів та удосконалення існуючих;
- продовження робіт з оснащення приладами обліку паливно-енергетичних
ресурсів;
- створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних
інвестицій у сферу енергоефективності.
З метою охорони навколишнього природного середовища продовжити
виконання заходів щодо реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Лиман
(потужність 10000 м3/добу), забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення
і захоронення відходів.
Продовжити здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій шляхом проводження паспортизації потенційно
небезпечних об’єктів міста, впровадження ефективно діючої системи інформаційнопропагандистської роботи з питань безпеки використання водних об’єктів, оснащення
мобільних оперативних груп для виконання водолазних робіт.
В сфері науково-технічної та інноваційної діяльності планується
застосування сучасної технології вирощування сільськогосподарської продукції за
рахунок використання високорепродуктивного насіння озимих та ярих культур (еліта і
1 репродукція). Витрати на закупівлю насіння, по господарствам району, щороку
передбачаються до 2,8 - 3,0 млн. грн.
Одними із пріоритетних напрямів щодо розвитку підприємництва у 2019 2020 роках буде:
- сприяння в спрощенні процедур отримання документів дозвільного характеру
для здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності;
- сприяння в подальшому зменшенні втручання органів державного нагляду
(контролю) у діяльність суб’єктів підприємницької діяльності;
- сприяння в забезпеченні впровадження систем електронного документообігу та
автоматизованого обміну даними між адміністраторами і місцевими дозвільними
органами;
- підвищення освітнього рівня широких верств населення від здобуття знань до
започаткування та ведення власної справи.
Пріоритетними напрямами інвестиційної діяльності в 2019-2020 роках є
встановлення та поглиблення економічних, інвестиційних, соціальних, освітніх,
культурних, туристичних та інших відносин з іншими регіонами України, а також
подовження співпраці в міжнародних та державних проектах.
Основними напрямками, пріоритетами та завданнями інвестиційного розвитку
буде:

-

розробка інвестиційного паспорту Лиманської об’єднаної територіальної громади;

-

-

створення позитивного для інвесторів іміджу Лиманської об’єднаної
територіальної громади, посилення міжрегіональних і міжнародних зв’язків та
залучення інвестиційних ресурсів;
презентація Лиманської ОТГ, її економічних та інвестиційних можливостей,
культурних та історичних традицій під час проведення та участі у міжнародних
конференціях, бізнес-форумах та інших заходах;
участь представників місцевого самоврядування, різних сфер бізнесу у
міжнародних та міжрегіональних конференціях, та заходах присвячених розвитку
зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці, тощо.

