
 

 

 

Підсумки соціально - економічного розвитку  

Лиманської об’єднаної територіальної громади  

за І квартал 2019 року 

 

Територія Лиманської ОТГ - 1209,75 км2. 

Середньорічна чисельність наявного населення Лиманської об’єднаної 

територіальної громади станом на 01.03.2019 року становить 42,2 тис. осіб. 

Народилося протягом січня - лютого 41 дитина, померло - 156 осіб. Міграційне 

збільшення населення складає 7 осіб (прибуло - 70, вибуло - 63 особи). 

 

Протягом І кварталу 2019 року виконання доходної частини бюджету складає 

132,9 млн. грн., в т.ч. надходження загального фонду - 128,9 млн. грн., або 24,9 % до 

річного плану. Надходження спеціального фонду складають 4,0 млн. грн., або 134,3 % 

до аналогічного показника І кварталу 2018 року. 

 

Структура доходів загального фонду бюджету ОТГ 

(без трансфертів), млн. грн. 
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Податок на доходи фізичних
осіб - 43,2 млн. грн

Плата за землю - 4,1 млн грн

Акцизний податок - 0,4 млн.
грн.

Податок на нерухоме майно
- 0,4 млн. грн.

Єдиний податок - 5 млн. грн.

Інші доходи - 75,8 млн. грн.

 

У І кварталі 2019 року одержано: 

 податку з доходів фізичних осіб у сумі 43,2 млн. грн., або 114,8 % до 

відповідного періоду 2018 року; 

 плати за землю - 4,1 млн. грн. (103,3 % до виконання 2018 року); 

 акцизного податку - 0,4 млн. грн. (33,2 % до виконання 2018 року); 

 єдиного податку з підприємницької діяльності - 5,0 млн. грн. (131,9 % до 

виконання 2018 року); 

 податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 0,4 млн. грн. 

(109,8 % до виконання 2018 року). 

 

Видатки бюджету ОТГ в І кварталі 2019 року складають 111,4 млн. грн., в 

тому числі на:  

- соціальний захист населення - 45,9 млн. грн. (68,7 % до виконання І кварталу 

2018 року); 

- освіту - 36,0 млн. грн. (118,2 % до виконання І кварталу 2018 року); 

- охорону здоров'я - 8,7 млн. грн. (79,2 % до виконання І кварталу 2018 року); 



 

 

 

- житлово-комунальне господарство - 1,8 млн. грн. (95,5 % до виконання                      

І кварталу 2018 року); 

- культуру - 2,1 млн. грн. (112,6 % до виконання І кварталу 2018 року). 

Реверсна дотація в І кварталі 2019 року становила 553,2 тис. грн. 

 

Підприємства залізничного транспорту є бюджетоутворюючими для нашої 

громади. 

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємствах залізничного 

транспорту Регіональної філії “Донецька залізниця”, які розташовані на території 

Лиманської ОТГ 6,5 тис. осіб. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на підприємствах 

залізничного транспорту становить 11400 грн. 

 

Промисловість міста представлена 7 підприємствами, у тому числі за 

спеціалізацією виробництва: 
 піску будівельного - КТ “ТОВ “СТРОНГКОМ” і ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд” 

Краснолиманський пісчаний кар’єр; 

 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”. 
 

Протягом січня-березня 2019 року збільшилось виробництво: 

 кормів готових для сільгосптварин — в 2,2 рази (вироблено 1507 тонн);  

 піску будівельного  - в 2,1 рази  і склало 9,8 тис. куб.м; 

 виробів з бетону- в 2,4 рази  і становить 8,1 тис. тонн; 

 будівельних сумішів -  на 14,3% (вироблено 1,6 тис. тонн); 

 

 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів зменшилось на 8 % і склало  

1214 тонн; борошна — на 7,6% (1328 тонн); овочів консервованих натуральних  

вироблено 52 тонни, що на 55,3% менше відповідного показника минулого року.  
 

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств за січень-

березень 2019 року склав 77,5 млн. грн., що становить 105,6 % до показника 2018 

року (73,4 млн. грн.). 

Обсяги реалізованої продукції, млн. грн. 
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Кількість підприємств, які здійснюють сільськогосподарську діяльність 

становить 97, у тому числі  77 фермерських господарств, 17 товариств з обмеженою 

відповідальністю, 2 приватні підприємства, 1 приватне акціонерне товариство.  

Обсяг валової продукції сільського господарства склав 3,9 млн. грн. (114,7 % до 

відповідного показника 2018 року). 

Під урожай 2019 року було посіяно 14,2 тис. га озимих культур на зерно. 

Протягом звітного періоду було закуплено 3 тис. тонн мінеральних добрив, 522 

тонни паливо-мастильних матеріалів. 

Підприємствами за власні кошти було закуплено 4 одиниці техніки та 

сільгоспмашин  на суму 1,3 млн. грн. 

Валове виробництво молока склало 100,6 тонн (49,2 % до показника минулого 

року), середній надій молока на корову склав 694 кг. Реалізовано на забій худоби та 

птиці (у живій вазі) 25,2 тонн. Виробництво яєць  становить 7,3 млн. штук (130% до 

аналогічного показника минулого року). Збільшилось поголів'я: свиней — на 80 %. 

Поголів’я великої рогатої худоби склало 384 гол., у тому числі корів - 129 гол.; 

поголів’я птиці склало 157,1 тис. голів. 

За звітний період проідентифіковано16 голів великої рогатої худоби, 176 - 

свиней. 

 

 Грошові доходи населення за січень-березень 2019 року склали: 

 фонд оплати праці згідно моніторингу по бюджетоутворюючим 

підприємствам - становить 312,6 млн. грн., що на 15,1 % більше аналогічного 

показника минулого року; 

 середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (дані по                  

34 підприємствам міста) збільшилась на 17,7 % і склала 9622 грн., у тому числі 

підприємства залізничного транспорту - 11400 грн., бюджетні установи - 6757 грн., 

комунальні та обслуговуючі підприємства - 7507 грн., інші підприємства - 7118 грн. 
 

 

 

Динаміка заробітної плати по бюджетоутворюючим підприємствам, грн. 
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 середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера становить 3860 грн.               

(127 % до показника 1 кварталу 2018 року); середньорічна кількість одержувачів 

пенсій складає 29,4 тис. осіб. 
 

 Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.04.2019 року склала 

459,1 тис. грн. (1 підприємство - 44 особи). 
 

Ринок праці 

Протягом січня-березня 2019 року статус безробітного мали 417 осіб. Кількість 

зареєстрованих безробітних на 01.04.2019 року становить 275 осіб, у тому числі 23 з 

числа внутрішньо переміщених осіб.  

Протягом звітного періоду: 

- працевлаштовано 138 осіб (з них 5 - ВПО); 

- проходили та закінчили професійне навчання 44 особи (3 особи - ВПО); 

- прийняли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру 130 

осіб (10 - ВПО) - витрати склали 205,2 тис. грн., у тому числі з бюджету ОТГ- 111,5 

тис. грн.;  
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- прийняті рішення щодо компенсації 7 роботодавцям фактичних витрат у 

розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для 

працевлаштування 10 безробітних та компенсації витрат 5 роботодавцям на оплату 

праці роботодавцям за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів за 

5 працевлаштованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб; 

- з метою підвищення конкурентоспроможності клієнтів служби зайнятості та 

покращення співпраці з роботодавцями створено 7 відеорезюме, проведено 10 

онлайн-співбесіди та здійснено 8 трансляцій відео-вакансій; 

- проведені заходи: 

 ярмарок та міні-ярмарок вакансій -  8 

 день відкритих дверей центру зайнятості - 1 

 презентація роботодавця - 3 

 інформаційні семінари для роботодавців - 12 та ін. 

Статус безробітного з числа військовослужбовців, які брали участь в 

антитерористичній операції  мали 9 осіб. З даної категорії громадян 

працевлаштована 1 особа, 2 особи прийняла участь в громадських роботах та 1 особа 



 

 

 

проходила профнавчання. Станом на 01.04.2019 року на обліку перебувають 5 осіб. 

Кількість актуальних вакансій, станом на кінець звітного періоду - 37.  

 

Соціальний захист населення 

Кількість зареєстрованих тимчасово переміщених осіб становить 23,1 тис. 

осіб, у тому числі: 
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На виконання державних соціальних програм та підтримку внутрішньо 

 переміщених осіб з державного бюджету здійснювалось фінансування в сумі 55,9 

млн. грн., у тому числі: 

 видатки бюджету за призначеними субсидіями склали 19,8 млн. грн. 

(8000 осіб); 

 видатки бюджету на надання пільг населенню на оплату ЖКП і 

придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 2,6 млн. грн. (2500 осіб); 

 допомогу на дітей згідно з Законом України “Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми” отримали 3731 особи на суму 14,7 млн. грн.; 

 допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України 

та районів проведення АТО для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг – 12,2 млн. грн. (3900 осіб);  

 виплата соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів – 1,0 млн. 

грн. (233 особи); 

 Державна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування - виплачено 424,9 тис. грн. (10 осіб);  

 державна допомога по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного 

розладу - виплачено 326,6 тис. грн. (79 осіб); 

 та ін. 

З бюджету ОТГ виплати склали 650 тис. грн., у тому числі: 

- виплачена компенсація за пільгове перевезення окремих категорій громадян 

залізничним транспортом – 127,2 тис. грн., автомобільним транспортом – 131,3 тис. 

грн.; 

- надана матеріальна допомога інвалідам, ветеранам війни і праці, 

непрацездатним, малозабезпеченим громадянам, на поховання - 285 тис. грн. (99 осіб) 

та ін. 

В Лиманському центрі соціальної реабілітації дітей - інвалідів курс соціальної 

реабілітації пройшли 16 дітей. 

Територіальним центром соціального обслуговування послуги надаються 907 

осіб. 



 

 

 

Житлово-комунальне господарство 

Протягом звітного періоду з бюджету ОТГ були виділені кошти в сумі 2124,3 

тис. грн., у тому числі на: 

 Дорожнє господарство - 389,8 тис. грн.: 

- поточний ремонт 338 кв. м доріг; 

- для утримання доріг та тротуарів  придбано 20 тонн солі, 60 тонн  піску, 6550 л 

паливо-мастильних матеріалів. 

 Зовнішнє освітлення - 1264,3 тис. грн.: сплачено за 390,4 тис. кВт 

 Зелене господарство - 138,8 тис. грн.: сплачено за 4625 літрів паливо-

мастильних матеріалів;  

 Похоронна справа - 102,8 тис. грн.: придбано 658 м3 піску та ін. 

 Санітарне очищення - 121 тис. грн.: послуги зі збирання комунальних 

відходів, ліквідація стихійних звалищ на території Лиманської ОТГ; 

 Капітальний ремонт - 43,3 тис.грн.:  коригування ПКД на реалізацію проекту 

з капітального ремонту м’якої покрівлі житлового будинку;  

 Водопровідно-каналізаційне господарство - 52,3 тис. грн.: 

- сплачено за спожиту електроенергію (7 тис. кВт); 

- придбано 3 прилади обліку водопостачання. 

 Інше - 12 тис. грн. 

 

Охорона навколишнього природного середовища 

Протягом звітного періоду розділ було доповнено заходом «Реконструкція 

каналізаційних очисних споруд м. Лиман» з обсягом фінансування 63,6 млн. грн., який 

за розпорядженням голови обласної державної адміністрації включено до переліку 

Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища на 2019 рік.  

З метою впровадження заходів з енерогозбереження на території Лиманської 

ОТГ протягом січня-березня 2019 року за рахунок бюджету ОТГ встановлено 330 

енергоефективних світильників. Вартість проведених робіт склала 68,4 тис. грн. 

 

В галузі охорони здоров'я з бюджету ОТГ на виконання заходів з охорони 

здоров'я направлено 636,3 тис. грн., в т.ч. на: 
 підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів - 

13,2 тис. грн.; 
 придбання лікарських засобів для лікування та обстеження 

опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, моніторингу 

АРТ – 126,2 тис. грн.; 
 забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами 

інсуліну - 94,9 тис. грн.; 
 закупівля анатоксинів та сироваток - 52,8 тис .грн.; 
 забезпечення пільгової категорії населення медикаментами для надання 

паліативної допомоги - 33,3 тис. грн.; 
Надходження до міської лікарняної каси склали 117,9 тис. грн.  

 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів складається з 9 шкіл, 1 ліцею, 

11 навчально-виховних комплексів, з них 10 комплексів “школа-сад”, 1 - НВК 



 

 

 

“гімназія - ЗОШ І ступеню”. Фактично кількість учнів складає 4531 чоловік.  

У 23 дошкільних закладах (13 дошкільних навчальних закладів та 10 відділень 

навчально-виховних комплексів) навчається і виховується 1285 дітей дошкільного 

віку.  

У відділі освіти діє Центр позашкільної освіти, у якому навчаються 1125 учнів 

у 72 гуртках, на утримання якого направлено 408,9 тис. грн. 

Протягом І кварталу 2019 року з бюджету ОТГ на розвиток освіти                                 

направлено 5,7 млн. грн., в т.ч.: 

 забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти - 722,9 тис. грн.; 

 збереження мережі дошкільних навчальних закладів з логопедичними 

групами - 1017,9 тис. грн.; 

 забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітям дошкільного 

віку в дошкільних закладах - 838,3 тис. грн.; 

 забезпечення підвозу учнів до місця навчання в сільській місцевості -                   

1245,6 тис. грн.; 

 виконання програми «Робота з обдарованою молоддю» - 72,5 тис. грн.; 

 реконструкція покрівлі спортивного залу з відновленням частини приміщень 

Торського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад" - 409,1 тис. грн.; 

 капітальний ремонт приміщень будівлі ДНЗ № 6 у м. Лиман (коригування) - 

699,0 тис. грн.; 

 оздоблення стін плиткою та ремонт підлоги в будівлі Коровоярського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад" - 125,0 тис. грн. 

 

Забезпечення права дитини на сімейне виховання є головним завданням у сфері 

захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

За рахунок субвенції з державного бюджету функціонує 8 прийомних сімей, в 

яких виховується 16 дітей; 2 дитячих будинка сімейного типу, в якому виховується 12 

дітей, якими отримано соціальну допомогу на суму 424,9 тис. грн. На утримання 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Лиман направлено 913,1 тис. 

грн., в тому числі 81,7 тис. грн. благодійних внесків. 

Службою у справах дітей систематично проводяться рейди з попередження 

дитячої бездоглядності та безпритульності. В звітному періоді проведено 8 рейдів, в 

ході яких вилучено 7 дітей та надано соціальну допомогу. Проведено 31 обстеження 

житлових умов проживання дітей. 

Протягом І кварталу 2019 року 2 дітям встановлено статус “дитина-сирота”, 

дитина, позбавлена батьківського піклування”. 

 

Витрати на розвиток фізичного виховання та спорту в звітному періоді, за 

рахунок бюджету ОТГ, склали 648,2 тис. грн., в тому числі: 

 301,7 тис. грн. - на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань 

та участь у спортивно-масових заходах; 

 346,5 тис. грн. на утримання ДЮСШ м. Лиман. 

Наші спортсмени займали призові місця в кубках Донецької області та України 

в наступних видах спорту: волейбол, футбол, дзюдо, кікбоксингу, рукопашного бою.  



 

 

 

 

Відділом культури і туризму міської ради кількість проведених культурно-

масових заходів складає 74. За рахунок бюджету ОТГ витрачено на: 
- організацію та проведення культурно-масових заходів - 128,0 тис. грн.; 
- розвиток бібліотечної справи: поповнення, збереження фондів, інформатизація 

бібліотек - 33,8 тис. грн. 
Всього на виконання заходів Програми в галузі культури направлено 161,8 тис. 

грн., в тому числі за рахунок бюджету ОТГ - 128,0 тис. грн., інших джерел -                       

33,8 тис. грн.  
 
Кількість підприємців-фізичних осіб станом на 01.04.2019 року                       

склала 1196 осіб. 

Доходи місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва 

складають 6,8 млн. грн. (І квартал 2018 року -5,1 млн. грн.). 

Кількість наданих адміністративних послуг протягом І кварталу 2019 року 

становить 7948 одиниць. 
Сфера торгівлі представлена 309 підприємствами роздрібної торгівлі, 78 

підприємствами ресторанного господарства та 136 підприємствами побутового 

обслуговування. 

У першому кварталі 2019 року відділом надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Лиманської міської ради було надано 7948 адміністративних 

послуг, що складає 31% від планових показників на 2019 рік та на 59 % більше ніж за 

аналогічний період 2018 року. Розширено перелік адміністративних послуг, що 

надаються через Центр надання адміністративних послуг на 8 адміністративних 

послуг, а саме: 7 послуг суб’єктом надання яких є Управління соціального захисту 

населення Лиманської міської ради та 1 послуга відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради, виключено з переліку 3 

адміністративні послуги. 

Розпочате навчання адміністраторів ЦНАП у Лиманському міському відділі ГУ 

ДМС України у Донецькій області по прийому документів для оформлення заяв-анкет 

та видачі паспортних документів громадянина України у формі картки та для виїзду за 

кордон.  

 

Протягом січня - березня 2019 року відділом з питань праці  проведено 86 

інспекційних відвідувань суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на 

території Лиманської міської ради з метою інформування їх та їхніх працівників про 

найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу 

стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин. За 

результатами проведеної роботи представниками бізнесу додатково оформлено 

трудові відносини з 54 працівниками.  
На виконання наказів Головного управління Держпраці у Донецькій області 

інспекторами відділу з питань праці спільно з інспекторами ГУ Держпраці у 

Донецькій області проведено два інспекційних відвідування суб’єктів господарювання 

щодо оформлення трудових відносин роботодавцем та дотримання мінімальних 

державних гарантій, в результаті нараховано фінансових санкцій на загальну суму 

78,2 тис. грн., які сплачені в повному обсязі. 

Для реалізації проектів в рамках місцевої цільової програми “Громадський 



 

 

 

бюджет Лиманської територіальної громади на 2017-2020 роки” (далі - Програма) 

передбачено у 2019  році  1000,0 тис. грн.  

За І квартал 2019 року: 

- проведено засідання Координаційної ради з проведення конкурсу проектів 

місцевого розвитку в межах цільової програми “Громадський бюджет Лиманської 

об’єднаної громади на 2017-2020 роки” 

- затверджений календарний план проведення конкурсу проектів; 

- 15.03.2019 та 04.04.2019 року проведені консультаційний та навчальний 

семінари для авторів проектів, які планують брати участь у конкурсі проектів 

місцевого розвитку в межах Програми; 

- з 04.03.201 по 20.03.2019 року проведена інформаційна кампанія конкурсу 

(розроблені інформаційні листівки, підготовлено стаття у міській газеті “Зоря”, 

розміщені матеріали на офіційному сайті та сторінці Facebook міської ради та відділу 

інвестиційної діяльності, інвестиційному порталі). 

 

Для подальшого фінансування за кошти ДФРР подані 2 незавершених проекти 

для фінансування в 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку, на загальну суму – 6,2 млн.грн., в т.ч очікувані кошти ДФРР – 4,8 млн.грн., 

виділені з бюджету ОТГ – 1,4 млн.грн: 

1. Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень КЗ 

"Лиманський ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна; 

2. Реконструкція будівлі аптеки під діагностичий центр, розташований за 

адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а,м. Лиман, Донецької області. 

 

Згідно розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації 

від 04.07.2016 року № 548 (із змінами) “Про затвердження переліку об'єктів і заходів, 

що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених 

пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження” впроваджувалось 20 проектів на загальну суму 77,2 

млн. грн. 

В стадії реалізації проекти: 

- капітальний ремонт будівель ЗОШ № 5 та ДНЗ № 6; 

- капітальні ремонти амбулаторій смт. Дробишево та сел. Зарічне; 

- реконструкція котельні № 15. 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1068 (із змінами) був 

затверджений перелік проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам та співфінансування з місцевих бюджетів на реалізацію 

проектів в рамках “Надзвичайної кредитної програми для відновлення України” 

(Пул 2а).  

Рішенням міської ради від 20.09.2018 № 7/54-2465 затверджена Угода про 

передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

Лиманською міською радою Донецької області, Управлінням освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради Донецької № № 13010-05/126  від 23.07.2018, згідно якої буде  

фінансуватись 3 проекти (ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, ЗОШ № 4) на загальну сумму- 63,074 

млн.грн.  



 

 

 

Проекти «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації 

будівлі ЗОШ I-III ступенів №3 у м. Красний Лиман. Коригування» та «Капітальний 

ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ I-III ступенів № 4 у 

м.Красний Лиман. Коригування» з 13 березня 2019 року знаходяться на коригуванні 

проектних документацій. 

За проектом «Реконструкція з використанням заходів термомодернізації будівлі 

ЗОШ № 2 у м. Лиман (Коригування)»  укладено договори з підрядною організацією та  

з надання послуг технічного нагляду. Зазначені договори направлені для погодження 

до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України. 

Згідно розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між 

місцевими бюджетами, в 2019 році Лиманській ОТГ виділено 7,0 млн. грн.: 

- капітальний ремонт будівлі Коровоярського навчально-виховного комплексу «ЗОШ 

І-ІІІ ступенів – ДНЗ» - 2,5 млн.грн. (в 2019 році для завершення будівельних робіт 

передбачено 0,218 млн. грн., роботи тривають, 73% будівельної готовності); 
- придбання спеціалізованої техніки (бульдозер Б-10М) – 2,685млн. грн., в т.ч. за 

рахунок бюджету громади - 0,185 млн.грн. (проводяться торги); 
- придбання спеціалізованої техніки (трактор МТЗ) - 0,78 млн. грн.; 
- придбання спеціалізованої техніки (екскаватора-навантажувача) - 0,95 млн. грн. 

(проводяться торги); 
- придбання автобуса - 2,35 млн. грн. (проводяться торги). 
 

При розподілі субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний 

розвиток території для реалізації інвестиційних проектів Лиманської ОТГ виділено 

46,4 млн. грн: 

1. Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Лиман – 20,0 млн. 

грн. З бюджету ОТГ виділено на розробку проектно-кошторисної документації 1,049 

млн. грн.; 

2. Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі 

Центра культури та дозвілля ім. Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці 

Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман  - 26,4 млн. грн. 
 

За рахунок інфраструктурної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної 

громади в сумі 9,286 млн. грн планується проведення капітальних ремонтів 5 

автомобільних доріг. 

Для реалізації пріоритетних проектів на офіційному сайті за посиланням 

http://invest.krliman.gov.ua/uk/projects продовжується робота щодо наповнення 

окремого розділу - Інвестиційний портал Лиманської ОТГ, де поширюється 

інформація  про інвестиційнии ̆ потенціал та економічні можливості громади, для 

інформування потенційних партнерів про перспективні інвестиційні можливості, 

проекти та пропозиції, що пропонуються для реалізації на території ОТГ, для 

висвітлювання переліку незадіяних виробничих приміщень та вільних земельних 

ділянок для реалізації інвестиційних проектів, як інструмент для залучення іноземних 

та вітчизняних інвестицій, а також для комунікації влади, бізнесу, громадян.  
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