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Шановна громадо! 

Сьогодні я звітую перед Вами про результати своєї роботи у 

2017 році на посаді Лиманського міського голови. Насамперед хочу 

подякувати усім, хто, незалежно від займаних посад, приймав 

активну участь у впровадженні процесу децентралізації у нашому 

регіоні, своєю відданою працею сприяв подальшому соціально-

економічному розвитку рідного краю та підвищенню комфортності 

проживання наших мешканців. 

Як посадова особа, що обрана на посаду Лиманського міського 

голови волевиявленням виборців, свій звіт я розпочинаю з аналізу 

виконання своєї передвиборчої програми. 

 

У відповідності до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 

цей звіт - підсумки роботи за 2017 рік та основні пріоритети на 2018 рік. 

Виконання міським головою у 2017 році своєї передвиборчої 

програми 

 

Співпраця з громадськістю 

Чудово розуміючи важливість налагодження плідної взаємодії 

органів місцевого самоврядування з громадськістю, а також 

забезпечення реалізації права на участь в управлінні місцевими 

справами не тільки широкого кола інститутів громадянського 

суспільства Лиманської ОТГ, а й жителів нашої громади, виконавчим 

комітетом міської ради у січні 2017 року затверджено новий склад 

Громадської ради, а у березні 2017 року – створено Раду старост 
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старостинських округів Лиманської ОТГ та голів комітетів мікрорайонів 

м. Лиман.  

Це дало змогу забезпечити узгодження інтересів практично усіх 

жителів населених пунктів, що входять до складу Лиманської 

об’єднаної громади, а не тільки окремої частини мешканців 

Лиманщини, що об’єдналися в різноманітних інститутах 

громадянського суспільства. 

З цією ж метою право на участь у конкурсі проектів місцевого 

розвитку в межах місцевої цільової програми «Громадський бюджет 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017 - 2020 роки» 

надано і інститутам громадського суспільства і кожному жителю 

Лиманщини.  

І тут не можу не зазначити, що активну участь у цьому конкурсі 

виявили саме окремі наші мешканці, а аж ніяк не громадянські 

організації. Усі десять проектів, що було подано у 2017 році, розроблені 

мешканцями громади.  

На 2017 рік Цільовою Програмою передбачалося 500 тис. грн,  

використано 149 тис.грн. Не реалізовані проекти-переможці, 

профінансуються у 2018 році за рахунок вільних залишків бюджетних 

коштів. На 2018 рік ми збільшили суму до 750 тис.грн. на нові проекти та 

виділили кошти в сумі 295,2 тис.грн. на виконання нереалізованих проектів. 

 

Протягом 2017 року: 

Спільно з інститутами громадянського суспільства Лиманщини 

розроблювалася Стратегія розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року. 
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Розроблено і прийнято: 

- бюджет Лиманської ОТГ на 2018 рік; 

- Програму економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 

2020 роки; 

- Порядок проведення конкурсу проектів місцевого розвитку в межах 

місцевої цільової Програми «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 - 2020 роки»; 

- орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю 

Лиманської ОТГ на 2017 рік; 

- орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю 

Лиманської ОТГ на 2018 рік; 

- Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки; 

- Положення про звання “Почесний громадянин Лиманської 

об’єднаної територіальної громади”; 

- рішення про присвоєння звання Почесний громадянин 

Лиманської об’єднаної територіальної громади Маслію В.У.  

 

Інститутам громадянського суспільства, жителям ОТГ забезпечена 

можливість приймати участь у засіданнях сесій міської ради, її виконавчого 

комітету, постійних комісій, тощо. Представники інститутів громадянського 

суспільства включені до складу практично усіх консультативно-дорадчих 

органів, що створювалися у 2017 році. 
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Аудит 

У 2017 році  Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в 

Донецькій області була проведена  ревізія бюджету громади за період з 

01.06.2011 по 30.09.2017 відповідно до п. 2.4.6.1. плану проведення заходів 

державного фінансового контролю Східного офісу Держаудитслужби на IV 

квартал 2017 року, в результаті якої було виявлено  недоліки  такі, як: 

- Спеціальним фондом бюджету розвитку міської ради 

недоотримано доходів у вигляді внесків у створення та розвиток інженерно- 

транспортної та соціальної інфраструктури за доходами «Надходження 

коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту» 

Враховуючи, що з 2012 р. по 2015 р. згідно з нормами Закону України 

“Про регулювання містобудівної діяльності” органи місцевого 

самоврядування та їх виконавчі органи не брали участі в процесі прийняття 

закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію, укладення договорів про 

пайову участь та контроль за своєчасністю їх укладення був ускладненим, а 

на офіційному сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України 

знаходиться недостатня інформація для укладення договорів пайової участі: 

відсутні повні дані про замовника та його місце реєстрації.  

До утворення Лиманської ОТГ, а саме до 23.07.2015 року, на території 

сільських та селищних рад діяли самостійні Положення по залученню коштів 

пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів, розташованих 

на території Лиманського району. 

З 30 жовтня 2015 року на відділ містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лиманської міської ради покладено виконання функцій 

державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Лиман 

(с.Ставки, с.Щурове, с.Старий Караван та с.Брусівка), тому при оформленні 

декларацій про готовність об’єктів до експлуатації всі замовники, які мали 

намір здійснити будівництво з цього періоду сплачували кошти пайової 

участі до Лиманської міської ради. 
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На території Лиманського району функції здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю і до сьогодні виконує Департамент 

державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області. 

На даний час ведеться робота по відшкодуванню недоотриманих  

коштів пайової участі, надіслані листи до забудовників, два з яких 

компенсували в дохід бюджету - 10,6 тис. грн.  

- Спеціальним фондом недоотримано власних надходжень 

внаслідок користуванням нежитловим приміщенням без укладання 

договорів; в ході ревізії порушення відшкодовані в сумі 103,06 тис. грн. 

 

- Внаслідок завищення вартості виконаних робіт з посипанням 

тротуарів протиожеледним матеріалом та чистки тротуарів і доріг підрядною 

організацією КП «Лиманський «Зеленбуд» проведено зайвих виплат 

бюджетних коштів за загальним фондом кошторису; порушення 

відшкодовані в повному обсязі в сумі 2,71 тис. грн. 

- Покриття за рахунок загального фонду бюджету ОТГ витрат 

сторонніх юридичних осіб на оплату вартості спожитої ними електричної 

енергії. Порушення будуть відшкодовані протягом березня 2018 року в сумі 

8,62 тис. грн. 

 

Значна заборгованість з орендної плати за землю виникла в зв'язку з 

проведенням Антитерористичної операції та прийняттям Закону України 

№ 1669 від 2 вересня 2014 року, спираючись на який орендарі перестали 

сплачувати плату за землю. П.6 вказаного Закону було встановлено, що під 

час проведення антитерористичної операції суб’єкти господарювання, які 

здійснювали діяльність на території проведення антитерористичної операції, 

звільнені від сплати за користування земельними ділянками державної та 

комунальної власності. 

76 орендарів-боржників (сума заборгованості 1944,6 тис. грн.) 

залишились на території, яка тимчасово непідконтрольна владі України, 
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а діючим законодавством не передбачено звертатися щодо примусового 

стягнення орендної плати за землю стосовно юридичних та фізичних осіб, 

які зареєстровані на території Донецької та Луганської областей, де 

проводиться АТО. 

У 2017 році проводились зустрічі з орендарями, направлялись листи-

попередження щодо сплати заборгованості з орендної плати за землю. В 

результаті проведеної роботи погашена заборгованість з орендної плати за 

землю в сумі 106,9 тис. грн. 

 

 

Земельні питання 

Управління земельними ресурсами відноситься до власних 

повноважень об’єднаних територіальних громад, а надходження від 

використання землі - однією з важливих складових дохідної частини 

місцевого бюджету. 

Протягом 2017 року підготовлено 450 проектів рішень міської ради з 

земельних питань, які попередньо розглянуті профільною депутатською 

комісією. Депутатським корпусом здійснюється голосування окремо по 

кожній фізичній та юридичній особі, тобто зовсім виключена практика 

голосування «пакетом». Всі проекти рішень та прийняті рішення своєчасно 

публікуються на сайті міської ради. 

 

Територія нашої громади складає 1210 кв.км. На жаль, за 2 роки 

реформи децентралізації в Україні, на державному рівні не вирішено питання 

в частині розпорядження землями за межами населених пунктів, проведення 

нормативної грошової оцінки, що унеможливлює подовження та укладання 

нових договорів на землях сільськогосподарського та рекреаційного 

призначення. Крім того вже 4 роки проводиться АТО і майже половина 

базоутримувачів знаходиться на непідконтрольній Україні території, бази не 
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працюють, а платежі за використання землі не надходять до бюджету 

громади і зростають борги. 

В 2017 році проведено земельні торги (аукціон) з продажу права 

оренди земельної ділянки загальною площею 1,8 га за 63 тис. грн. 

Розпочаті роботи по оформленню 8 земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення загальною площею 262,3 га для 

проведення земельних торгів (аукціонів). 

 

Створення нових робочих місць 

Протягом звітного періоду по Лиманській ОТГ створено 440 робочих 

місць. На комунальних підприємствах громади отримали роботу 60 осіб, в 

сільському господарстві - 54, на промислових підприємствах - 23, в торгівлі - 

29, тощо. Зареєструвалося 15 нових юридичних осіб, де працюють майже 30 

працівників; фізичних осіб-підприємців - 190. 

В результаті реалізації Проекту “Український донецький куркуль” - 

створено у грудні місяці 5 нових робочих місць.  

Через Лиманський міський центр зайнятості: за рахунок надання 5 

роботодавцям компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

працевлаштовано 6 безробітних; надана одноразова виплата допомоги для 

відкриття власної справи 2 особам, працевлаштовані 7 безробітних з числа 

внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових договорів з компенсацією 

витрат 5-ти роботодавців на оплату їх праці. 

За рахунок оплачуваних громадських робіт тимчасово 

працевлаштовано 690 громадян. 

 

Стратегія розвитку 

Стратегічне бачення є концентрованим уявленням мешканців того, 

якою ми бачимо свою громаду у майбутньому. Тому ми виважено підійшли 
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до розроблення “Стратегії розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади до 2025 року”. 

Розпорядженням міського голови від 15 вересня 2017 року №511 були 

затверджені Положення та склад робочої групи з розробки Стратегії 

розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року, до якої увійшли  представники 

бізнесу, бюджетоутворюючих підприємств, громадських та молодіжних 

організацій, депутати міської ради, старости, експерти зі стратегічного 

планування, працівники міської ради та її виконавчого комітету. 

В процесі розроблення Стратегії було проведено незалежне 

опитування шляхом анкетування мешканців та підприємців, по всій 

території громади були розміщені постери з інформацією де і як можна 

подати свої пропозиції щодо розробки Стратегії. 

Протягом жовтня-грудня 2017 року за участю консультанта ПРООН зі 

стратегічного планування проведено 3 засідання робочої групи. 

Вся проведена робота по розробці та проект Стратегії розміщена на 

сайті міської ради, висвітлена у друкованих засобах масової інформації та 

обговорена в старостинських округах. 

Сьогодні ми ведемо пошук досвідчених консультантів та експертів 

стратегічного планування для методологічного супроводу процесу складання 

деталізованого плану реалізації Стратегії. 

Децентралізація. 

Наша об’єднана територіальна громада є спроможною, тобто такою, в 

якій місцеві джерела наповнення бюджету, інфраструктурні та кадрові 

ресурси є достатніми для вирішення питань місцевого значення, 

передбачених законодавством в інтересах жителів громади. 
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По отриманим громадою повноваженням: 

Архітектурно-будівельної інспекції: 

• оформлено будівельних паспортів забудови земельної                        

ділянки - 42; 

• надано містобудівних умов та обмежень забудови земельної 

ділянки - 38; 

• підготовлено проекти рішень та надані довідки з присвоєння, 

зміни та уточнення поштових адрес - 236; 

• зареєстровано повідомлень про початок будівельних робіт, 

повідомлення про зміну даних у декларації про  початок будівельних робіт, 

декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та дозволів на початок 

виконання будівельних робіт - 203; 

• оформлено паспортів прив'язки тимчасових споруд для 

підприємницької діяльності - 24; 

• винесено постанов по справам з адміністративних 

правопорушень у сфері містобудівної діяльності на суму - 14,4 тис. грн.; 

 

• укладено 18 договорів про пайову участь у розвиток 

інфраструктури - на суму - 68,2 тис. грн. 

Відділом державної реєстрації: прийнято і розглянуто 4770 заяв про 

державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме 

майно (у 2016 році - 2840 заяв); 

• зареєстровано: 

- 15 юридичних осіб; 

- 235 фізичних осіб-підприємців; 

• припинена діяльність: 



11 

 

- 4 юридичних осіб; 

- 234 фізичних осіб-підприємців; 

• внесено 110 змін до державної реєстрації. 

 

Крім того, здійснено 1837 дій з державної реєстрації прав власності на 

нерухоме майно та їх обтяжень в межах області, тобто з інших районів та 

міст області. 

З листопада 2016 року кошти за проведення державної реєстрації 

почали надходити до бюджету об’єднаної громади, а не до державного 

бюджету як раніше, 453,0 тис. грн. протягом 2017 року поповнили бюджет 

громади. 

 

18 липня 2017 року урочисто відкрито оновлений Центр надання 

адміністративних послуг. До складу Центра  увійшов відділ реєстрації 

місця проживання осіб.  

Всього ЦНАПом надається 105 адміністративних послуг, які у 2017 

році були надані 15,4 тисячам звернувшихся громадянам. 

Із 105 послуг - 4 платні, це: 

• надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; 

• надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної 

документації; 

• реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання; 
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В результаті реалізації проекту: 

• отримано ЦНАП європейського зразка; 

• максимально скоротили час обслуговування; 

• забезпечили доступність для людей з інвалідністю; 

• створили зручні умови для відвідувачів в зоні очікування та заповнення 

документів; 

• поліпшили сервіс та забезпечили якісне обслуговування громадян. 

Цим ми змінили ставлення мешканців громади до спілкування з 

владою. 

 

Організаційна робота 

Депутатський корпус складається з 34 депутатів, які представляють 6 

політичних партій. За звітний період проведено: 

• 17 засідань міської ради, 3 з яких позачергові, - прийнято 839 

рішень; 

• 108 засідань постійних депутатських комісій; 

• 5 депутатських днів. 

Постійні депутатські комісії активно вивчають та обговорюють 

проекти рішень міської ради. На жаль, не всі депутати приймають участь у 

засіданнях комісій та сесій. Узагальнено результати діяльності депутатів по 

виконанню доручень виборців, звіти розміщено на сайті міської ради. 

 

Міською радою затверджено склад виконавчого комітету в кількості 

27 членів виконкому.  
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Протягом 2017 року: 

• проведено 23 засідання виконавчого комітету, в т.ч. 11 

позачергових; 

• прийнято 473 рішення; 

• підготовлено 773 розпорядження міського голови. 

До виконавчого комітету за звітній період надійшло 2324 звернення (у 

2016 році 2858 звернень).  

За характером питань найбільше порушувались питання: 

-  соціального захисту - 1337 звернень; 

- житлово-комунального господарства - 594 звернення. 

Це питання надання матеріальної допомоги, субсидій, забезпечення 

паливом, благоустрою, тощо. 

 

Мною та моїми заступниками проведено: 

• 48 «прямих ліній», на які звернулись 152 громадянина; 

• 96 виїзних прийомів, де розглянуто 106 звернень;  

• 82 особистих прийоми, розглянуто 378 звернень мешканців 

громади; 

• 10 засідань комісії по наданню матеріальної допомоги, на яких 

було розглянуто 1503 заяви. 

 

Бюджетна політика. Станом на 1 січня 2017 року ми мали 86 млн.грн. 

вільних залишків, які використовувались протягом звітного року. 
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Протягом року надходження до загального фонду бюджету Лиманської 

об’єднаної територіальної громади склали 517,9 млн. грн. (на 5,6 млн.грн 

більше 2016 року), з них без врахування трансфертів в сумі 215,2 млн.грн. до 

загального фонду, що на 25,3 млн.грн. більше 2016 року. 

Основним джерелом формування доходної частини бюджету є податок 

на доходи фізичних осіб та плата за землю, питома вага яких становить 73 та 

10 відсотків відповідно. 

Надходження склали: 

• податок на доходи фізичних осіб – 156,2 млн. грн., що на 11,8 

млн.грн. більше показника 2016 року; 

• плата за землю - 22,1 млн. грн. (у 2016 році - 21,3 млн. грн); 

• єдиний податок з підприємницької діяльності - 13,8 млн. грн., на 

3,3 млн.грн. більше показника 2016 року; 

• акцизний податок – 5,4 млн. грн, що менше на 535 тисяч 

гривень від показника 2016 року; але державою компенсовано 

недоотримання акцизного податку в сумі 1,3 млн.грн.; 

• збір на спеціальне використання лісових ресурсів –                   

2,1 млн. грн. 

• податок на нерухоме майно, відмінне від плати за землю - 1,4 

млн.грн. 

 

З державного бюджету отримано субвенцій та дотацій майже  298 

млн.грн., в тому числі:  

• 178,5 млн.грн - на соціальні заходи і програми 

• 50,2 млн.грн - освітньої субвенції 

• 41,2 млн.грн. - медичної субвенції 
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• 897 тис.грн. - відшкодування вартості лікарських засобів 

З обласного бюджету – 4,9 млн. грн. субвенцій та дотацій. 

До спеціального фонду бюджету за 2017 рік надійшло 24,2 млн. грн. 

 

За період з березня по грудень в установах банків були тимчасово 

розміщені 100 млн. грн. під 14 % річних, за їх розміщення бюджетом 

отримані 10,8 млн. грн.  

 

Видатки по загальному фонду виконані в сумі 457,8 млн. грн, по 

спеціальному – в сумі 113,5 млн. грн. 

В тому числі: 

• 191,6 млн. грн. - на соціальний захист та соціальне забезпечення 

• 128,9 млн. грн. - на освіту 

• 55,1 млн. грн - на охорону здоров’я 

• 11,4 млн. грн - на культуру 

• 2,6 млн. грн- фізичну культуру і спорт 

Станом на 1 січня 2018 року на 23,6 млн. грн. зросла кредиторська 

заборгованість, яка склала 43,3 млн. грн., це заборгованість державного 

бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню. 

На 1 січня 2018 року ми маємо 63,3 млн. грн. вільних залишків, які 

можемо використовувати в поточному році. 

 

Протягом звітного періоду по впровадженню інфраструктурних 

проектів пріоритетними напрямами були: 
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 капітальні та поточні ремонти:  

• мереж водопостачання; 

• вуличного освітлення; 

• доріг; 

• будівель освіти, охорони здоров’я, культури. 

 придбання спеціалізованої техніки для комунальних 

підприємств об’єднаної громади  

 створення Індустріального парку «Лиманський» 

 

Підприємства Донецької залізниці залишаються 

бюджетоутворюючими для нашої громади. Середньооблікова чисельність 

працюючих в Регіональній філії 19,8 тис. осіб, в т.ч. 6,4 тис. осіб на 

підприємствах, які розташовані на території Лиманської ОТГ. 

Протягом року 7 промислових підприємств громади збільшили 

виробництво: 

- обсягу реалізованої промислової продукції на 23,5 % (205,2 млн. 

грн.); 

- виробів з бетону (ТОВ “Леман-Бетон”) в 4,5 рази (вироблено 39,9 

тис. тонн); 

- овочів консервованих натуральних (ТОВ “Всесто”) в 2,2 рази і 

склало 136,3 тонни; 

- будівельних сумішів (ПП “Полімін-Донбас”) на 27 % (вироблено 

23,5 тис. тонни); 

- піску будівельного на 15 % (ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд” 

Краснолиманський пісчаний кар’єр, КТ “ТОВ “СТРОНГКОМ”) та становить 

106,3 тис.м3. 

Для зростання прямих інвестицій, стимулювання промислового 

виробництва, створення нових робочих місць - проведено наступні заходи по  

Індустріальному парку «Лиманський»: 

 виділена земельна ділянка – 27,5 га 
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 розроблена Концепція  

 включений до реєстру Індустріальних парків України 

 вибрано керуючу компанію та укладено договір                                

з ТОВ «СК-Даріна». 

Ми завершили реєстраційний етап розвитку ІП. Наступне - це 

облаштування, наповнення та функціонування Індустріального парку. 

 

Сільське господарство представлено 93 господарствами, в т.ч.: 1 

акціонерним товариством, 73 фермерськими господарствами, 17 

товариствами з обмеженою відповідальністю, 2 приватними підприємствами. 

Під урожай 2017 року було посіяно 11,6 тис. га озимих культур, у тому 

числі озимої пшениці - 9,9 тис. га. 

Зернових культур з площі 16,6 тис. га зібрано 47,5 тис. тонн, 

врожайність склала 28,6 ц/га.  

Соняшнику зібрано з площі 15,1 тис. га - 22 тис. тонн, врожайність 

склала 14,5 ц/га. 

В поточному році висаджено новий сад на площі 21,5 га (вишні -                  

10,5 га, яблуні - 9,5 га, черешні - 1,5 га). 

Для підвищення якості сільгоспробіт господарствами було закуплено: 5 

сівалок, 4 культиватори, 5 тракторів, 2 комбайни. 

Валове виробництво молока склало 892 тонни (76,7 % до показника 

минулого року). 

Середній надій молока на корову збільшився на 13,4 % і склав 5538 кг. 

Виробництво яєць становить 26,8 млн. штук (2016 рік - 29,9 млн. 

штук). 

Зменшилось поголів'я: великої рогатої худоби - на 13,6 %; свиней - на 

41,6 %, птиці на 9 %. 

По форвардному контракту ПП “Комунгосп” згідно укладеного 

договору з ПАТ “Державна продовольча зернова компанія України” 

реалізувало продовольчої озимої пшениці в кількості 300 тонн. 
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Сума нарахування орендної плати за земельні паї (5200 договорів) 

становить майже 30 млн. грн., орендна плата на 1 пай складає в середньому 

5670 грн. Протягом року всі договірні умови щодо виплати орендної плати 

виконані на 100 %. 

Під урожай 2018 року посіяно 13,9 тис. га озимих культур, закуплено 

725 тонн мінеральних добрив. 

 

Органам місцевого самоврядування надані повноваження зі здійснення 

контролю за додержанням законодавства з питань праці, тому у виконавчому 

комітеті утворено новий відділ з питань праці, який почав свою діяльність з 

вересня місяця. Відповідно до норм діючого законодавства проводиться 

робота по залученню суб'єктів господарювання до оформлення трудових 

відносин зі своїми працівниками. В результаті проведеної роботи офіційно 

працевлаштовано 469 осіб, які працювали без оформлення, отримували 

заробітну плату “в конвертах” та були соціально незахищеними. До 

інспекторів цього відділу можна звертатися зі скаргами, за консультаціями та 

роз'ясненнями з питань праці. 

 

Грошові доходи населення за січень-грудень 2017 року склали: 

 фонд оплати праці - 1 млрд. 122 млн. грн., що на 42 % більше 

показника минулого року 

 середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  

збільшилась на 49 % і склала 6690 грн., по підприємствам залізничного 

транспорту - 8307 грн., бюджетним установам - 5542 грн., комунальним та 

обслуговуючим підприємствам - 5524 грн., іншим підприємствам - 5510 грн. 

 кількість працюючих складає 13976 осіб: 

- 6430 - працюють на залізничних підприємствах; 

- 2242 - в бюджетній сфері, в т.ч. в освіті 1213, охороні здоров’я  

- 662, культурі - 128, тощо; 

- 420 - на промислових підприємствах; 
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- 610 - в сільському господарстві. 

 заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 

року  склала 1367,8 тис. грн. (228 осіб) по двом підприємствам 

 середньомісячна пенсія - 2592 грн., що на 34 % більше 

минулорічного показника 

 кількість одержувачів пенсій - 23017 осіб. 

 

Роздрібний товарообіг підприємств торгівлі протягом 2017 року склав                

221,3 млн. грн. (147,0 % до аналогічного показника 2016 року). 

Обсяг реалізованих послуг склав 40,1 млн. грн. 

 

Протягом 2017 року роздрібна мережа збільшилась на шість 

торгівельних точок: в селищі Дробишеве відновлено роботу магазину 

“Смачності”, в місті Лиман - магазинів – «№ 50», “Кооператор”, “Дорожній”, 

“Гарант”, з продажу тканин “Дєва”. В магазині “Пушкінський” відкрито 

новий відділ з продажу промислових товарів. 

Продовжується будівництво ряду фермерських павільйонів. Відкрито 

12 павільйонів площею по 20 м2, де реалізується сільськогосподарська 

продукція виробництва фермерських господарств, а також здійснюється 

реалізація промислових товарів. 

В сфері побутового обслуговування відкрито 4 перукарні (“Тріумф”, 

“Експрес- перукарня”, “Арт-студія, “Касандра”), розпочали роботу 2 пункти з 

надання послуг з шиномонтажу, ремонту дисків та обладнання. 

 

Ринок праці.  

Протягом січня-грудня 2017 року статус безробітного мали 1086 осіб, 

що на 169 осіб менше, ніж за минулий рік. Кількість зареєстрованих 

безробітних на 01.01.2018 року становить 238 осіб, у тому числі 140 з числа 

внутрішньо переміщених осіб.  
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Протягом звітного періоду: 

- працевлаштовано 453 особи (з них 40 - ВПО); 

- проходили професійне навчання 286 осіб (22 особи - ВПО); 

- прийняли участь в громадських роботах 690 осіб (29 - ВПО) - витрати 

склали 371,7 тис. грн., у тому числі з бюджету ОТГ- 199,9 тис. грн.; 

- здійснено компенсації витрат на оплату праці 5 роботодавцям за 

працевлаштування на умовах строкових трудових договорів 7 зареєстрованих 

безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб; 

- надано 5 роботодавцям компенсацію фактичних витрат у розмірі 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для 

працевлаштування 6 осіб; одноразову виплату допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності 2 особам (1 - з числа учасників АТО, 

1 - з інвалідністю); 

- з метою підвищення конкурентноспроможності клієнтів служби 

зайнятості та покращення співпраці з роботодавцями створено 79 

відеорезюме,  проведено 178 онлайн-співбесід та здійснено 142 трансляції 

відео-вакансій. 

 

Освіта 

В нашій громаді забезпечені належні умови для функціонування 

закладів освіти, створено рівний доступ до якісної освіти; відділ освіти та 

педагогічні колективи реалізовували ряд державних, регіональних та 

місцевих програм, якими і визначалися основні пріоритети розвитку галузі. 

Сьогодні мережа загальноосвітніх шкіл - це 22 заклади, з яких 6 

функціонують у місті і 16 у старостинських округах. Навчається 4380 учнів, в 

тому числі у сільській місцевості 1685 учнів. 

Проведена оптимізація мережі, в зв'язку з низькою наповнюваністю 10-

11 класів Рідкодубівського, Коровоярського, Лозівського НВК, НВК № 1 та 

Закітнянської ЗОШ, з 01.09.2017 року ці заклади були реорганізовані у 



21 

 

заклади І-ІІ ступенів; Новоселівська школа та дитячий садок реорганізовані у 

Новоселівський навчально-виховний комплекс. 

Середня наповнюваність класів у місті складає 19,8 учнів в одному 

класі, у сільській місцевості - 10,8 учня. 

 

Протягом 2017 року: 

• за індивідуальною формою навчається 114 учнів; 

• функціонують 28 перших класів, в яких охоплено навчанням 514 

учнів, у тому числі в україномовних класах навчається 397 дітей (77 %); 

• 242 учня випущено з 11 класів, з яких 6 нагороджено золотою 

медаллю; вступили до вищих навчальних закладів 152 учня, до технікумів - 

37 учнів, училищ - 41 учень; 

• 12 учнів стали переможцями олімпіад та конкурсів; 

• 1364 дитини отримують дошкільну освіту; 

• функціонує Центр позашкільної освіти, у 82 групах якого 

навчається 1400 учнів; 

• збережена мережа дошкільних навчальних закладів з 9 

логопедичними групами; 

• в рамках реалізації програми “Дитяче харчування” забезпечено 

гарячим харчуванням учнів, безкоштовним харчуванням пільгові категорії 

(діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО 

та з малозабезпечених сімей); 

• організоване 100 % підвезення 824 учнів та 95 педагогів за 11 

маршрутами до 10 навчальних закладів із 19 населених пунктів для чого 

придбано 6 нових автобусів; 

• для збереження психологічного здоров'я всіх учасників 

навчально-виховного процесу працюють практичні психологи, які 

забезпечують мобільне реагування на ситуацію, тематичні консультації, 

“почту довіри”, круглі столи, просвітницькі семінари, тощо. 
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Протягом 2017 року за програмою економічного і соціального розвитку 

на галузь “освіта” з державного бюджету профінансовано майже 10,0 млн. 

грн., з бюджету ОТГ - 33,3 млн. грн., в т.ч. на: 

- забезпечення гарячим харчуванням - 4258,3 тис. грн.; 

- збереження мережі дошкільних навчальних закладів з логопедичними 

групами - 3592,9 тис. грн.; 

- забезпечення підвозу учнів та вчителів до місць навчання - 2680,8 тис. 

грн.; 

- придбання 6 шкільних автобусів, трактору для Зарічненської ЗОШ, 

спеціалізованого автомобіля для забезпечення гарячим харчуванням учнів - 

7625,1 тис. грн.; 

- проведення капітальних ремонтів у 13 закладах освіти -                          

7624,2 тис. грн.; 

- розроблення проектно-кошторисних документацій - 1428,7 тис. грн.; 

- проведення поточного ремонту у 17 закладах освіти - 744,5 тис. грн.; 

- оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти - 5535,6 тис. 

грн. (1473,5 тис. грн. - бюджет ОТГ; 4062,1 тис. грн. - державний бюджет); 

- реконструкцію 12 відкритих спортивних майданчиків зі штучним 

покриттям, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, - 2105,1 тис. грн. 

 

ПЕРЕЛІК 

проведених поточних та капітальних ремонтів в закладах освіти 

Найменування тис. грн. 

Капітальний ремонт покрівель: 5743,8 

- гімназія 1263,2 

- Ярівська ЗОШ 1224,5 

- ДНЗ № 3  1183,8 

- ДНЗ № 10 342,1 

- ДНЗ № 6 1272,8 

- Новоселівський НВК 457,4 

Капітальний ремонт:   

- будівлі Ярівського ДНЗ 271,1 
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- огорожі Коровоярського НВК 99,1 

Реконструкція системи теплопостачання та капітальний ремонт огорожі Дробишевського ДНЗ 679,6 

Інші:  

- капітальний ремонт водопроводу та каналізації ЗОШ - ДНЗ сел. Нове 46,9 

- заміна вікон та утеплення трубопроводу з опалення Рубцівської ЗОШ 508,7 

- системи водопостачання та водовідведення ДНЗ № 2 275,0 

Всього 7624,2 

Поточні ремонти у 17 закладах освіти 744,5 
 

Охорона здоров'я.  

В галузі функціонує 3 лікарні, 12 амбулаторій та 19 ФАПів. У денних 

стаціонарах комунальних закладів проліковано 3609 хворих. Витрати з 

бюджету громади на 1 мешканця на утримання мережі закладів охорони 

здоров'я склали 1374 грн. Укомплектованість лікарями складає 69,4 % та 

середніми медичними працівниками 80,2 %. 

Для закріплення лікарських кадрів “в службове користування” 

передано 4 квартири: хірургу, невропатологу, сімейним лікарям смт. Ярова 

та мікрорайону “Заводський”. 

Подовжено навчання 7 студентів в вищих медичних закладах за 

рахунок коштів ОТГ (92,0 тис. грн.). 

 

Розроблено 12 проектно-кошторисних документацій на капітальні 

ремонти та реконструкцію закладів охорони здоров'я (1117,0 тис. грн.). 

На виконання заходів по програмі економічного і соціального розвитку 

на 2017 рік направлено 4702,9 тис. грн. з державного та 6724,9 тис. грн. з 

місцевого бюджетів. 

 

За урядовою програмою “Доступні ліки”: у 8 аптечних пунктах 

здійснено відшкодування по 14,9 тисячам рецептів на медикаменти для 8288 

хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, бронхіальну 

астму на загальну суму 897,3 тис. грн. 
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В стадії виконання за кошти державного бюджету капітальні ремонти в 

амбулаторіях селищ Зарічне та Дробишеве. 

 

Культура.  

Загальна чисельність працюючих у галузі культура - 131 штатна 

одиниця. В мережі: 20 клубних закладів, 23 бібліотеки, музична школа, 

краєзнавчий музей.  

Діяльність галузі спрямовувалася на збереження та подальший 

розвиток національної культури; сприяння патріотичному та духовному 

вихованню, формування та розвиток культурних, творчих, інтелектуальних 

інтересів населення громади. 

 

Відділом культури і туризму: 

• проведено 1622 культурно-масових заходи до всіх пам'ятних та 

знаменних дат і свят, в т.ч. обласне свято «Масляну величаємо – весну 

зустрічаємо»  

•••• організовано 16 виставок образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва 

•••• розроблено 7 проектно-кошторисних документацій на капітальні 

ремонти закладів культури, які будуть реалізовані у 2018 році - 257,6 тис. 

грн. 

•••• капітально відремонтовано фасад міського будинку культури 

“Відродження” селища Дробишеве - 1122,4 тис. грн. 

•••• придбано: будівлю, де розміщено музичну школу -                              

2650,0 тис. грн., пасажирський мікроавтобус - 859,0 тис. грн. 

•••• оновлено матеріально-технічну базу закладів культури -                     

619,2 тис. грн. 
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Заклади культури створюють сприятливі умови для розвитку народної 

творчості; позитивного іміджу Лиманської об'єднаної територіальної 

громади, відроджують та популяризують народні традиції і обряди. 

 

Робота відділу у справах сім’ї, молоді та спорту. 

Система закладів фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

спрямованості Лиманщини це - Дитячо-юнацька спортивна школа, 

фізкультурно-спортивний клуб “Локомотив”, дитячо-юнацький  футбольний 

клуб “Багіра”, Лиманська федерація дзюдо і самбо та клуб бойових мистецтв 

“Фенікс”, 1 стадіон, 1 плавальний басейн, 27 спортзалів, 13 футбольних 

полів, 39 спортивних майданчика (з них 4 майданчика із синтетичним 

покриттям). 

В ДЮСШ м. Лиман працює 14 відділень з видів спорту, зокрема: 

пауерліфтинг, волейбол, баскетбол, футбол, футзал, рукопашний бій, 

боротьба самбо, гирьовий спорт, спортивний туризм, армспорт, дзюдо, 

настільний теніс, кікбоксинг та скелелазіння. 

 

До занять залучено 9,0 тис. осіб, проведено 84 масових заходів. 

На фінансування галузі направлено з бюджету громади -                          

2718,7 тис. грн.: 

 635,0 тис. грн. - на проведення навчально-тренувальних зборів, 

змагань та участь у спортивно-масових заходах; 

 1808,8 тис. грн. на утримання ДЮСШ м. Лиман; 

 148,9 тис. грн. - придбання спортивного обладнання та 

інвентарю. 

 

Для розширення спортивної бази прийнято рішення щодо виділення 2,5 

млн. грн. для придбання будівлі. 
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З 2014 року на нашій території діє обласна  дитячо-юнацька спортивна 

школа олімпійського резерву з велосипедного спорту, яка є однією з ведучих 

шкіл України. Регіональним проектом є створення сучасної велосипедної 

бази — нового спортивного комплексу для розвитку велоспорту у місті 

Лиман, який включатиме готель, трасу, спортмайданчики. Вартість проекту - 

1,4 млн. грн., а фінансування відбуватиметься за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

 

Спортсмени громади приймали участь у всеукраїнських та 

міжнародних турнірах, чемпіонатах України. Протягом року 15 провідних 

спортсменів, які досягли значних успіхів на змаганнях всеукраїнського та 

міжнародного рівня, отримували стипендії з бюджету ОТГ.  

 

Відповідно до статистичних даних в Лиманській ОТГ проживає 8075 

дітей. 

На обліку в службі у справах дітей, яка стала юридичною особою з 1 

січня поточного року, перебуває 197 дітей, з них: 

 134 - дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

 41 - дитина, що перебуває у складних життєвих обставинах; 

 22 - усиновлених дитини. 

 

В базі даних Єдиної інформаційно - аналітичної системи “Діти” 

знаходиться інформація на 252 дитини. 

 

За рахунок субвенції з державного бюджету 10 прийомних сімей, в 

яких виховується 21 дитина, 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому 

виховується 6 дітей, отримали соціальну допомогу на суму 1479,1 тис. грн. 

На утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей в м. 

Лиман  направлено 3379,9 тис. грн. коштів дотації з обласного бюджету. 
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Протягом 2017 року: 

- 169 дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 

були направлені на оздоровлення до дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку за рахунок коштів державного та обласного бюджетів; 

- 23 дитини, які виховуються в сім'ях, оздоровилися за проектом 

часткового відшкодування вартості путівок до дитячих оздоровчих закладів 

Донецької області. 

- придбано твердопаливний котел та циркуляційний насос для системи 

опалення будинку Центра соціально-психологічної реабілітації дітей 

вартістю 148,2 тис. грн.; 

- проведено I чергу ремонту будівлі інноваційного центру розвитку для 

дітей та молоді на загальну суму 1364,9 тис. грн., в тому числі за рахунок 

обласного бюджету - 500,0 тис. грн. та за рахунок коштів бюджету ОТГ - 

854,9 тис. грн.; 

- придбано 10 квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа на загальну суму 2397,2 тис. грн, 

в тому числі за рахунок бюджету ОТГ - 1198,6 тис. грн. (за умов 50х50%  

співфінансування з Донецькою обласною державною адміністрацією); 

- за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 350,0 тис. грн. 

придбана соціальна двокімнатна квартира для тимчасового вирішення 

житлових проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа; 

- одна квартира була передана безкоштовно дитині-сироті Бояровим 

Аркадієм Анатолійовичем. 

Ордери на всі придбані квартири були вручені власникам згідно черги, 

із яких: 6 квартир - однокімнатні, 4 квартири - двокімнатні, 2 квартири - 

трикімнатні. 
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Розроблено 2 проектно-кошторисні документації на капітальний 

ремонт 2-х поверхової будівлі та реконструкцію котельні центру соціально-

психологічної реабілітації дітей м. Лиман. 

Фактичні витрати на підтримку сім’ї, дітей та молоді протягом 2017 

року склали 10434,9 тис. грн., в т.ч. за рахунок державного бюджету - 1959,7 

тис. грн., обласного бюджету - 2220,8 тис. грн., бюджету громади - 6033,8 

тис. грн.  

 

Соціальний захист.  

Станом на 1 січня 2018 року контингент пільгової категорії становить 

14,9 тисяч осіб; кількість тимчасово переміщених осіб - 23,9 тисяч. 

На виконання державних соціальних програм з державного бюджету 

здійснювалось фінансування в сумі 183 млн. грн., у тому числі: 

 компенсаційні виплати пільговій категорії громадян (ветерани 

війни, праці, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та інші) - 

виплачено 6957,2 тис. грн. (14872 особи); 

 щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни до 5 травня - 

1563,4 тис. грн. (1542 особи); 

 державна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування - виплачено 1479,1 тис. грн. (на обліку 1 будинок  

сімейного типу (виховується 6 дітей); 10 прийомних сімей (виховується 21 

дитина);  

 державна допомога по догляду за інвалідами І та ІІ групи 

внаслідок психічного розладу - виплачено 1325,4 тис. грн. (80 осіб); 

 видатки бюджету за призначеними субсидіями склали 85,3 млн. 

грн. (12121 особа: 9015 - на житлово-комунальні послуги, 3106 - на тверде 

паливо); 

 тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, - виплачено 79,6 тис. грн. (35 сімей); 

 допомогу на дітей згідно з Законом України “Про державну 
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допомогу сім’ям з дітьми” отримали 3751 особа на суму 51,5 млн. грн.; 

  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям 

отримали 1381 особа на суму 19,8 млн. грн.; 

 соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 

виплачено у розмірі 13,5 млн. грн. (722 особи). 

 

З бюджету ОТГ виплати склали 4828,5 тис. грн., у тому числі: 

• виплачена компенсація за пільгове перевезення окремих 

категорій громадян залізничним транспортом - 940,2 тис. грн., 

автомобільним транспортом - 58,2 тис. грн.; 

• надана матеріальна допомога інвалідам, ветеранам війни і праці, 

непрацездатним, малозабезпеченим громадянам, на поховання - 798,8 тис. 

грн. (700 осіб); 

• забезпечено виплату учасникам АТО матеріальної допомоги на 

вирішення соціально-побутових питань, грошової винагороди до святкових 

дат та сім’ям загиблих, померлих учасників АТО - 1141,8 тис. грн. (241 

особа); 

• фінансова підтримка громадських організацій - 313,1 тис. грн.; 

• придбання автобусу для перевезення дітей-інвалідів - 839 тис. 

грн. та інше. 

 

Спеціалістами управління соціального захисту населення здійснено   

225 виїзди “Мобільного соціального офісу” у віддалені населені пункти, на 

яких було прийнято 11,3 тис. осіб. Розглядалися питання щодо призначення 

житлових субсидій та державної соціальної допомоги; пільгової компенсації 

на придбання твердого палива; призначення адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам, тощо. 
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В Лиманському центрі соціальної реабілітації дітей - інвалідів курс 

соціальної реабілітації пройшли 32 дитини, проведено 7 культурно-масових 

заходів.  

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) м. Лиман послуги надає 1,7 тис. особам і має у своїй 

структурі: 

- відділення соціальної допомоги вдома (обслуговано 788 осіб); 

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги (обслуговано 831 особа); 

-  стаціонарне відділення постійного проживання в с. Рубці на 40 

місць (обслуговано  44 особи). 

 

Житлово-комунальне господарство. 

Два комунальні підприємства “Лиманська служба єдиного замовника” 

та “Лиманський “Зеленбуд” надають в громаді послуги з утримання 

житлового господарства, зеленого господарства, благоустрою території, 

утриманню та капітального ремонту зовнішнього освітлення, капітального та 

поточного ремонту автомобільних доріг, санітарного очищення міста, тощо. 

Протягом 2017 року на галузь з бюджету ОТГ виділено 50,7 млн. грн. 

(у 2015 році - 5,1 млн. грн., 2016 році - 20,6 млн. грн.), в тому числі: 

 

 

 Житлове господарство - 12,3 млн. грн.: 

- капітальний ремонт покрівель 29 житлових будинків - 7594,8 тис. 

грн.; 

- заміна системи водостоку у 3 житлових будинках - 584,8 тис. грн.; 

- капітальний ремонт балконних плит 2 житлових будинків -                       

350,0 тис. грн.; 

- заміна віконних блоків у 13 житлових будинках - 539,2 тис. грн.; 
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- капітальний ремонт мереж водопостачання та опалення 3 житлових 

будинків - 679,1 тис. грн.; 

- капітальний ремонт житлового будинку №4 по вул. Деповська -        

1441,6 тис. грн. 

 

 Водопостачання та водовідведення — 1104,7 тис. грн. 

 Теплопостачання - 985,9 тис. грн.  

Розроблено 175 проектно-кошторисних документацій по встановленню 

приладів обліку теплової енергії 

 Дорожнє господарство - 11641,9 тис. грн.: 

- поточний ремонт дорожнього покриття 86 вулиць ОТГ -                 

3137,2 тис. грн. 

- капітальний ремонт 3 автомобільних доріг та співфінансування по 

капітальному ремонту 8 доріг - 7690,5 тис. грн. 

• Капітальний ремонт мереж та утримання зовнішнього освітлення - 

3995,0 тис. грн. 

• Утримання, поточний та капітальний ремонт благоустрою зелених 

насаджень - 923,9 тис. грн. 

• Благоустрій, утримання цвинтарів - 567,2 тис. грн. 

• Санітарне очищення території ОТГ - 2219,3 тис. грн. 

- придбано та встановлено 120 урн та 369 баків - 811,4 тис. грн. 

- збирання та вивезення побутових відходів, ліквідація стихійних 

звалищ - 1183,5 тис. грн. 

• Придбання та встановлення 15 дитячих ігрових майданчиків - 

1229,5 тис. грн. 

• Фінансова підтримка комунальних підприємств “Лиманський 

“Зеленбуд” та “Лиманська служба єдиного замовника” - 4146 тис. грн. 

• Придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств: 

3 трактори, автовишка, автогідропідйомник, відвал на сміттєвоз, 2 
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косарки, легковий автомобіль - 8526,1 тис. грн. 

 

У грудні 2017 року за кошти Департаменту екології та природних 

ресурсів Донецької облдержадміністрації придбано та передано 

Лиманській ОТГ на безоплатній основі техніку для збору, 

транспортування та складування твердих побутових відходів, а саме 

вантажний сміттєвоз SCK-18 на шасі FORD Cargo 2533 DC. Дана техніка 

прийнята у комунальну власність громади та закріплена на праві 

господарського відання за комунальним підприємством “Лиманський 

“Зеленбуд”. Це дасть змогу підприємству забезпечити своєчасне вивезення 

побутових відходів та сприятиме  поліпшенню екологічної ситуації на всій 

території об’єднаної громади. 

Майже 214 тис. грн. за рахунок коштів місцевого фонду охорони 

навколишнього природнього середовища направлено на придбання та 

встановлення 30 контейнерів - 66,6 тис. грн.; ліквідацію несанкціонованих 

звалищ і відходів (570 м3) - 147,3 тис. грн. 

З метою впровадження заходів з енерогозбереження на території 

Лиманської ОТГ протягом 2017 року проведено 25 енергоаудитів, в т.ч.: 

- 20 за кошти громади в сумі 416,3 тис. грн. 

- 5 коштом міжнародних організацій на суму 139,5 тис. грн. 

 

З метою захисту населення і територій об’єднаної громади від 

надзвичайних ситуацій створено комунальний заклад “Лиманський центр 

безпеки громадян”, до якого увійшли 4 пожежні команди зі штатом 57 осіб. 

Протягом звітного періоду до комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади прийнята нежитлова будівля Центру безпеки 

громадян,  передані на баланс закладу матеріальні цінності. 

Центр повністю утримується за кошти бюджету громади. 

За рахунок залишків коштів  обласного бюджету, передбачених на 

будівництво Центру безпеки громадян, придбано легковий автомобіль 
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спеціального призначення - 517,2 тис. грн.; інше обладнання та техніка - 116, 

тис. грн. (піноутворювачі для пожежогасіння, бензопили, генератор 

бензиновий, побутова техніка, комп’ютери).  

 

За кошти бюджету ОТГ придбано 3 твердопаливних котли (55 тис. 

грн.) для організації опалення будівель місцевих пожежних команд с. Рубці, 

смт. Дробишеве та Зарічне. 

 

Протягом ІІІ кварталу 2017 року у виконавчому комітеті міської ради 

проведено конкурс на перевезення пасажирів автомобільним транспортом 

на міському маршруті № 01 “Лиман АС - Зелений Клин”. Переможцем в 

даному конкурсі визначено комунальне підприємство “Лиманська служба 

єдиного замовника”. 

Перевезення пасажирів розпочато з 28 листопада 2017 року 6 новими 

автобусами (4 автобусами марки Еталон та 2 автобусами марки Рута, один із 

яких обладнаний підйомником та пристосований для перевезення осіб з 

обмеженими фізичними можливостями). 

 

Протягом 2017 року: 

 придбано 6 автобусів на загальну суму 8271,5 тис. грн. 

 проведено капітальний ремонт будівлі гаражів, розташованих за 

адресою: м. Лиман, вул. Незалежності, 13 (в тому числі проектно - 

вишукувальні роботи) І та ІІ етапи робіт та придбання матеріалів, обладнання 

для технічного обслуговування автобусів, ліцензії для перевезення та інше - 

2050,8 тис. грн. 

 виконані роботи по переобладнанню автобусу під перевезення 

осіб з обмеженими фізичними можливостями - 90,0 тис. грн. 

 

Кількість підприємців-фізичних осіб станом на 01.01.2018 року                       

склала 1171 особа. 
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Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності, в 

звітному періоді, становить 227 одиниць (припинило свою діяльність 225 

СПД). 

Доходи бюджету ОТГ від діяльності суб’єктів малого підприємництва 

складають 20,4 млн. грн. (2016 рік - 25,5 млн. грн.). 

Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого 

підприємництва у доходній частині міського бюджету становить 9,5 %.  

 

В звітному періоді міським центром зайнятості проведено 99 

інформаційних семінари “Як розпочати свій бізнес” та 1 семінар "Від 

бізнес-ідеї до власної справи". 

 

Протягом 2017 року з метою підтримки малого та середнього 

підприємництва за підтримки Облдержадміністрації реалізовувався проект 

«Український донецький куркуль». До обласної конкурсної комісії було 

надано 18 проектів від представників Лиманської ОТГ. Переможцями стали 

13 проектів, в тому числі 2 проекти щодо часткової компенсації відсоткових 

ставок за кредитами та 11 проектів щодо фінансової підтримки, з яких 6 - з 

виробництва та переробки сільськогосподарської продукції та 5 – з 

модернізації, оновлення та придбання основних фондів. 

 

Сума коштів, виділена на реалізацію проектів складає - 4240,0 тис. грн,  

в тому числі за рахунок бюджету ОТГ - 2120,0 тис. грн. По 8 проектам 

фінансова підтримка використана на 100%. Проектами переможців 

передбачається створення 33 нових робочих місць, на 01.01.2018 року 

створено 5. Хід реалізації бізнес-планів висвітлюється на сайті міської ради. 

 

Для реалізації інфраструктурних проектів та програм залучалися кошти 

різних спрямувань: 
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В межах місцевої цільової програми “Громадський бюджет 

Лиманської об’єднаної територіальної  громади на 2017-2020 роки” до 

виконавчого комітету міської ради надано 10 проектів, 8 з яких отримали 

позитивний експертний висновок. За результатами голосування визначено 

переможцями конкурсу 5 конкурсних пропозицій. В 2017 році реалізовано 2 

проекти, а саме: “У безпечну подорож із комфортом і задоволенням” на 

території Рубцівського старостинського округу встановили 4 автобусні 

зупинки та “Спортивний майданчик “Юніор” на території ОСББ “Надія 

Лиман”. 

 

Нашій об’єднаній територіальній громаді виділена субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури в 

сумі 14,7 млн. грн., освоєно 12,5 млн. грн (співфінансування з бюджету 

громади 1,3 млн. грн), яка направлена на: 

 

- капітальний ремонт 7 автодоріг: по вул. Шевченка, вул. Кар`єрна, 

провул. Поштовий, вул. Петропавлівська, вул. Театральна, вул. Оборони в            

м. Лиман; вул. Довга в с. Зарічне - 6556,7 тис. грн. (співфінансування 1286,7 

тис. грн.); 

- капітальний ремонт прибудинкової території м. Лиман - 3650,6 

тис. грн (співфінансування 454,7 тис. грн.); 

- капітальний ремонт водопровідних мереж с. Рубці -                         

809,7 тис. грн.; 

- капітальний ремонт скатної покрівлі дошкільного навчального 

закладу № 3 - 1207,9 тис. грн.; 

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 7 вулиць та 

провулків с. Лозова - 264,6 тис. грн. 

 

Згідно розпорядження голови Донецької обласної державної 

адміністрації від 04.07.2016 року № 548 (із змінами) “Про затвердження 
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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 58,3 млн. 

грн., з яких на 100 % виконані роботи по: 

- капітальний ремонт системи водоводу в сел. Нове - 0,8 млн. грн.; 

- капітальний ремонт мережі освітлення м. Лиман, смт. Дробишево, с. 

Діброва, сел. Ямпіль - 3,1 млн. грн.; 

- капітальний ремонт 8 автодоріг (вул. Пушкіна, вул. Леніна, вул. 

Зелений Гай в м. Лиман, вул. Пушкіна в с. Дробишеве, вул. Колгоспна в с. 

Новоселівка, вул. Леваневського в с. Ямпіль, вул. Новоселів в с. Коровій Яр, 

вул. Оскольська в с. Рубці) - 17,9 млн. грн. 

В стадії реалізації проекти по: 

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

16,9 млн. грн.; 

- охорона здоров'я - капітальні ремонти амбулаторій сел. Дробишеве та                        

Зарічне - 2,5 млн. грн.; 

- реконструкція котельні № 15 - 8,3 млн. грн. 

 

Проект з реконструкції станції знезалізнення підземних вод за адресою: 

вул. Зелений Гай, 16а на суму 8,6 млн. грн. не реалізований - тендерні 

процедури 7 разів не відбулися, оскільки був 1 учасник. 

 

Регіональною комісією з проведення оцінки та попереднього 

конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку (далі - кошти ДФРР), в квітні 2017 року попередньо відібрані для 

фінансування у 2018 році інвестиційні проекти Лиманської ОТГ загальною 

сумою 42,6 млн. грн, де співфінансування з бюджету ОТГ 10 % складе 

4263,426 тис. грн: 
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1. капітальний ремонт Ямпільського НВК “Загальноосвітня школа 

I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад” - 11,6 млн. грн. 

(співфінансування 1,3 млн. грн.); 

2. капітальний ремонт Ярівської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів - 12,6 млн. грн. (співфінансування 1,4 млн. грн.); 

3. капітальний ремонт приміщень будівлі МБК “Зеленоклинський” 

14,1 млн. грн. (співфінансування 1,6 млн. грн.). 

 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. 

№ 1068 “Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у 

рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України” до 

переліку проектів, що будуть фінансуватися за рахунок субвенції з 

державного бюджету в рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України (Пул 2а) увійшли проекти Лиманської ОТГ на загальну 

суму 80,7 млн. грн.: 

1. капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації 

будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 у м. Лиман - 11,8 млн. грн.; 

2. реконструкція з використанням заходів термомодернізації будівлі 

ЗОШ № 2 у м. Лиман - 37,7 млн. грн.; 

3. капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації 

будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 у м. Лиман - 22,6 млн. грн.; 

4. “Нежитлова будівля - гуртожиток по вул. Студентській 

(Крупської), 4, м. Лиман - реконструкція” - 8,5 млн. грн. 

У співпраці з Проектом ЄС ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований 

на громаду - 3 фаза” капітально відремонтовано дах Новоселівського НВК. 

Громадська організація “Новоселівський гурт” реалізовала проект на 

суму 613,8 тис. грн., з них кошти ПРООН - 136,7 тис. грн., бюджет ОТГ - 

460,4 тис. грн., громадська організація - 30,6 тис. грн. 
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ГО “Форпост” (с. Дробишеве) спільно з ПРООН програма 

“Відновлення та розбудова миру”, напрямок “Громадська безпека та 

соціальна згуртованість” реалізує проект “Поліпшення умов безпеки учнів 

Дробишевської ЗОШ шляхом встановлення камер відеоспостереження та 

освітлення території - бюджет проекту 441,0 тис. грн, в т.ч. кошти бюджету 

ОТГ - 102,4 тис. грн. 

 

Дирекцією представництва ПРООН в Україні укладено договір з 

Державним підприємством “СХІДГЕОІНФОРМ” для проведення комплексу 

топографо - геодезичних робіт по створенню цифрової топографічної основи 

масштабу 1:10000 території Лиманської об'єднаної територіальної громади. 

 

Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за підтримки Уряду 

Японії у 2017 році завершено інфраструктурний проект “Підтримка 

стабілізації громад на Донбасі” - “Територія Є: Бібліотека територія 

єднання”. Обсяг фінансування склав 912,4 тис. грн. Капітально 

відремонтовано приміщення Центральної міської бібліотеки з дотриманням 

вимог щодо доступності осіб з обмеженими можливостями та мало 

мобільних груп населення. 

 

В рамках проекту GIZ “Реформа управління на сході України” Центр 

надання адміністративних послуг повністю забезпечено сучасними меблями, 

комп’ютерною та оргтехнікою. Наразі запроваджено один з двох програмних 

комплексів в рамках проекту співпраці з GIZ, що дозволяє вести реєстр 

територіальної громади в електронному вигляді. Вартість проекту - 872, 3 

тис. грн.  

За рахунок коштів міжнародного дитячого фонду UNICEF забезпечено 

спортивним інвентарем та обладнанням ДНЗ № 10, ЗОШ № 2, № 4, ліцею, 
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Торський НВК, Ямпільский НВК та Дробишевську ЗОШ на суму майже 1,6 

млн. грн. 

 

Представниками Китайської Народної Республіки через Департамент 

освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації були передані 

персональні комп'ютери у кількості 15 одиниць на суму 176 тис. грн. 

 

Із 12 старостинських округів на території 4 (Криволуцький, 

Ямпільський, Дробишевський, Ярівський) активно реалізовувались 

мікропроекти за рахунок міжнародних інвестицій та різноманітних фондів, в 

результаті яких здійснено: ремонт та розміщення зупинок, відкрито 

гінекологічний кабінет з послугами УЗО; організована регіональна 

фотовиставка; сільські мешканці отримали кошти на відновлення або 

розвиток власного господарства, в забезпеченні вугіллям, теплими речами та 

продуктовими наборами; створено декоративно-прикладний гурток, тощо. 

 

В межах Програми розвитку ООН “З відновлення та розбудови 

миру”, проведено роботу щодо розроблення Стратегії розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної громади до 2025 року. Створена 

робоча група з розроблення Стратегії, що затверджена розпорядженням 

міського голови      № 511 від 15.09.2017 року. Проведено 3 засідання робочої 

групи. За результатами роботи робочої групи, при підтримці консультанта - 

експерта Проекту програми ПРООН Володимира Проскурніна, передано 

проект Стратегії розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року (І етап). 

 

З міською радою об’єдналось 12 селищних та сільських рад. І перед 

нами стоїть важливе завдання - приділити увагу старостинським округам, 
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оскільки сільське населення повірило в те, що реформа децентралізації 

працює.  

За пропозиціями старост, депутатів та громадськості на реалізацію 

проектів в старостинських округах направлено з бюджету об’єднаної громади 

12 млн. 584 тис. грн (детальна інформація в таблиці). 

Але окрім коштів, які можна відокремити за напрямками, є витрати, які 

направлялись і їх облік не здійснювався в розрізі старостинських округів. 

Серед них: 

- придбання шкільних автобусів та фінансування шкільних 

перевезень  

- виїзди мобільного офісу 

- кошти медичної та освітньої субвенцій 

- утримання школи мистецтв 

- утримання центру позашкільної роботи, ДЮСШ, сільських 

пожежних команд, вивіз твердих побутових відходів, функціонування 

територіального центру по обслуговуванню людей похилого віку, і цей 

перелік можна подовжити так як цими послугами користуються всі мешканці 

нашої громади.
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА 2017 РІК ПО СІЛЬСЬКИМ ГРОМАДАМ (грн) 

Наименування  
смт.Зарічне, 

с.Торське 

смт.Дробишево, 

с.Дерило 

во 

смт.Новоселівка 

смт.Ямпіль, 

с.Закіт 

не 

смт.Ярова, 

с.Олександрівка, 

с.Соснове 

с.Коровій 

Яр 

с.Крива 

Лука, 

с.Каленики, 

с.Озер 

не, с.Дібро 

ва 

с.Рубці, 

с.Лозова, 

с.Вовчий 

Яр 

с.Рідкодуб, 

с.Карпівка, 

с.Новомихайлівка, 

с.Липове, 

с.Катеринівка, 

сел.Нове 

сел.Терни с.Ямполівка, 

с.Колодя 

зі 

с.Іванівкас.Новосадове, 

сел.Ми 

рне 

с Ш

Розробка 

проектно-

кошторисної 

документації на 

проведення 

капремонтів та 

реконструкції  

306076,01 253416,84 59277,51 57609,49 223786,00 41774,78 22391,00 241687,24 194992,16 7800,00 1

Капітальний 

ремонт 

водопроводних 

мереж  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809700,00 0,00 0,00 0

Капремонт мереж 

зовнішнього 

освітлення 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264628,16 0,00 0,00 0

Капітальний 

ремонт доріг  
1338075,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1336768,12 0,00 0

Придбання та 

облаштування 

дитячих ігрових 

майданчиків 

82364,00 0,00 0,00 15620,00 149108,00 15620,00 46860,00 66744,00 66744,00 75303,00 6

Капітальний 

ремонт та 

реконструкція 

закладів освіти 

0,00 977556,21 46894,48 0,00 1495533,93 99091,40 0,00 508628,16 0,00 0,00 0

Капітальний 

ремонт закладів 

культури 

0,00 1122433,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Придбання 

техніки, 

обладнання та 

інвентарю для 

закладів 

бюджетної сфери 

563554,00 155180,00 15085,00 42550,00 0,00 11313,00 6399,00 15660,00 0,00 0,00 2

Реконструкція 

відкритих 

спортивних 

майданчиків з 

штучним 

покриттям з 

тренажерами  

183535,67 183535,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Енергозберегаючі 

заходи  
0,00 0,00 457342,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Громадський 

бюджет 

(Придбання 

автобусних 

зупинок ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 0,00 0,00 0

Проведення робіт 

з авторського 

нагляду по 

капітальному 

ремонту 

4615,00 2973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

ВСЬОГО 2478219,72 2695095,24 578599,69 115779,49 1868427,93 167799,18 75650,00 1987047,56 1598504,28 83103,00 2
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Витрати з бюджету на забезпечення роботи  

міського голови, його заступників та радника за звітний період 

 Міський 

голова 

Секретар 

міської 

ради 

Перший 

заступник 

міського 

голови 

Заступники 

міського 

голови 

Керуючий 

справами 

Заробітна плата   269283 219973 257461 439430 232264 

нарахування на  

заробітну плату 

59242 48394 56641 96674 51098 

Витрати на відрядження 13543 1195 446 739 - 

Витрати на 

обслуговування 

службового  

транспорту, всього:  у 

т.ч. 

76522 63905 8903 79590 - 

витрати на паливо – 

мастильні матеріали 

66207 60355 8903 72275 - 

витрати на ремонт 

автомобіля 

8570 3550 - 7315 - 

оренда автомобіля  1745 - - - - 

Оплата засобів зв’язку 17181 743 743 1486 743 

Ремонт та умеблювання 

особистого кабінету 

2400 5700 - 9369 2400 

 

Не виконано у 2017 році 

 

Протягом звітного року на території громади в стадії реалізації 

капітальні ремонти по 5 об’єктам, замовниками виконання робіт по яким 

виступають департаменти облдержадміністрації: 

- ЗОШ №5, ДНЗ №6, амбулаторії с. Зарічне та Дробишеве, 

котельня №15. 

Для стовідсоткового завершення робіт ми додатково виконували 

коригування проектно-кошторисних документацій і ці об’єкти потребують 

додаткового фінансування; 

- проект з реконструкції станції знезалізнення підземних вод за 

адресою: вул. Зелений Гай, 16а на суму 8,6 млн. грн. не реалізований - 
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тендерні процедури 7 разів не відбулися, оскільки був 1 учасник (тендер 

проводить департамент капітального будівництва ОДА). 

За рахунок коштів обласного бюджету виділялось 6242,19 тис. грн. на 

проект по реконструкції парку ім. Кизима, тендерні процедури проводив 

департамент екології ОДА, які не відбулися. Реалізація проекту перенесена 

на 2018 рік. 

 

Наша громада не має свого управління з капітального будівництва. 

Тому нам довелось делегувати функції замовників та одержувачів коштів 

бюджету громади управлінням капітального будівництва Краматорського 

міськвиконкому та Слов’янської райдержадміністрації, які не виконали свої 

зобов’язання. 

 

Краматорським УКБ у вересні місяці повернуті кошти та не 

реалізувались (до кінця фінансового року не було можливості провести не 

тільки тендерні процедури, а й самі капітальні ремонти) наступні проекти по 

капітальним ремонтам: 

- НВК сел. Нове; 

- ЗОШ №4 (під розміщення ЦПР); 

- будівлі відділу освіти; 

- системи опалення ДНЗ №4 та гімназії; 

- ФАПів с. Закітне та Ставки, амбулаторії сел. Ямпіль; 

- II черга відділення стаціонарного догляду в с. Рубці. 

 

Слов’янським УКБ не довиконані зобов’язання по реконструкції 

спортивних майданчиків на територіях загальноосвітніх шкіл.  

ТОВ «Данко» стало переможцем конкурсних закупівель в системі 

PROZORRО по 10 об’єктам з капітального ремонту доріг: 

• з них на 100% відремонтовані 4 (вул. Довга с. Зарічне, вул. 

Грушевського та Пушкіна м. Лиман, вул. Володимирівська с. Рідкодуб); 
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• недовиконані ремонтні роботи по 3 (вул. Шевченка, вул. 

Петропавлівська, пров. Поштовий м. Лиман); 

• по 2 об’єктам порушені договірні умови та повернуті до бюджету 

кошти авансу (вул. Незалежності та пров. Петропавлівський м. Лиман). 

 

Управлінням соціального захисту населення не придбано 

мікроавтобус для «мобільного офісу», оскільки не відбулися тендерні 

процедури. 

Актуальні проблемні питання розвитку  

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

 

- вилучення коштів з місцевих бюджетів, які передаються до 

державного бюджету у вигляді реверсної дотації у 2018 році: Законом 

України “Про державний бюджет України на 2018 рік” передбачена 

реверсна дотація в державний бюджет з бюджету ОТГ Лиманська - 

18418,4 тис. грн.; 

- відсутність повноважень з розпорядження земельними ділянками за 

межами населених пунктів на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади; 

- повноваження по компенсації витрат за перевезення пільгових 

категорій населення  передані на місцеві бюджети; 

- необхідність залучення коштів для розроблення проектно-

кошторисної документації та підведення мереж інфраструктури 

Індустріального парку “Лиманський”; 

- не функціонує з 2008 року дитячий санаторій “Лісний” в м. Лиман, 

який належить до обласної комунальної власності. 

 

Плани на 2018 рік 

В поточному році плануємо: 

• Подовжити участь: 
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- в проекті «Український донецький куркуль» 

- в програмі забезпечення житла дітей-сиріт. 

• Розроблення проектно-кошторисних документацій для 

підведення інженерних мереж по Індустріальному парку «Лиманський» 

• Реконструкцію парку ім. Л.Кизима 

• Завершення капітального ремонту та відкриття інноваційного 

центру для дітей та молоді  

• Проведення капітальних ремонтів по об’єктам, які не виконані у 

2017 році і вже сесією, яка відбулась 22.02.2018 року, виділені кошти на їх 

реалізацію 

• Кошти державної субвенції в сумі 10,7 млн.грн. направити на 

капітальний ремонт 6 доріг та завершити виконання ремонтних робіт по 5 

дорогам, ремонт яких не доосвоєно у 2017 році 

• Завершити капітальні ремонти ЗОШ №, ДНЗ №6, амбулаторій с. 

Зарічне та Дробишеве, котельні №15 та станції знезалізнення 

• Розширення спортивної бази ДЮСШ 

• Придбання: 

- 2 соціальних автобусів та впровадження системи GPS-навігації на 

комунальному автобусному транспорті 

- екскаватора-навантажувача  

- мікроавтобуса для мобільного офісу 

• Реалізацію інфраструктурних проектів за кошти державного 

бюджету по Європейському інвестиційному банку та державного фонду 

регіонального розвитку, а це капітальні ремонти шкіл, гуртожитку, мереж 

водопостачання та охорони здоров’я 

• Подовжити створення дистанційних місць для надання послуг з 

пенсійного обслуговування в старостинських округах 

• Активізувати роботу щодо залучення коштів з державного та 

обласного бюджетів, міжнародних донорів та фондів для реалізації 
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інфраструктурних проектів, на які вже маємо розроблені проектно-

кошторисні документації та отримані позитивні експертні висновки. 

 

Шановні Лиманці ! 

 

Я вдячний всім, хто не був байдужим до проблем громади, хто активно 

долучався до їх вирішення, хто допомагав практичними справами, 

благодійною допомогою, добрим словом та порадами, ділився досвідом, 

приймав  відповідальні рішення на благо нашого краю та покращення життя 

кожного мешканця громади.  

 

 

 

 

 

 

Дякую за увагу,  

 

Міський голова                  П.Ф. Цимідан 


