
 

 

 

Підсумки соціально - економічного розвитку  

Лиманської об’єднаної територіальної громади  

за січень - березень 2018 року 

 

Територія Лиманської міської ради - 1209,75 км2. 

Середньорічна чисельність наявного населення Лиманської об’єднаної територіальної 

громади станом на 01.03.2018 року становила 42,8 тис. осіб. Народилося протягом січня-лютого 

- 46 осіб, померло - 150. Міграційний приріст населення склав 9 осіб (прибуло - 79, вибуло - 70 

осіб). 

Доходи бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади (без трансфертів) склали 

51,3 млн. грн. (83,0 % до виконання І кварталу 2017 року), трансферти з державного бюджету 

становлять 98,1 млн. грн., або 141,2 % до аналогічного показника минулого року. 

 
Структура доходів загального фонду бюджету  

(без трансфертів), млн. грн. 
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Податок з доходів фізичних

осіб - 37,6 млн. грн.

Плата за землю - 3,9 млн. грн.

Акцизний податок - 1,3 млн.

грн.

Єдиний податок - 3,8 млн. грн.

Податок на нерухоме майно -

0,3 млн. грн.

Інші податки - 4,4 млн. грн.

 
 

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 37,6 млн. грн. (78,4 % до виконання І кварталу 

2017 року). 

Плати за землю - 3,9 млн. грн. (93,6 % до показника І кварталу 2017 року). 

Акцизного податку - 1,3 млн. грн. (76,5 % до виконання І кварталу 2017 року). 

Єдиного податку - 3,8 млн. грн. (127,1 % до показника І кварталу 2017 року). 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 0,3 млн. грн. (в 2,3 р.б. до 

виконання І кварталу 2017 року). 

 

Витрати бюджету ОТГ протягом І кварталу 2018 року складають 128,0 млн. грн. (135,2 

% до виконання І кварталу 2017 року), в т.ч. за основними напрямками: 

- соціальний захист населення - 66,9 млн. грн. (148,4 % до виконання І кварталу 2017 

року); 

- освіта - 30,5 млн. грн. (114,4 % до виконання І кварталу 2017 року); 

- охорона здоров'я - 11,0 млн. грн. (104,0 % до І кварталу 2017 року). 

 

У зв’язку з реорганізацією Укрзалізниці та створенням на її базі ПАТ “Українська 

залізниця” на базі Лиманської дирекції залізничних перевезень  продовжує роботу Регіональна 



 

 

 

філія “Донецька залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”.  

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємствах залізничного транспорту 

Регіональної філії “Донецька залізниця”, що розташовані на території Лиманської ОТГ, 

становить 6,5 тис. осіб. 

Підприємства залізничного транспорту є бюджетоутворюючими для нашої громади. 

 

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 2018 року збільшилось виробництво: 

 овочів консервованих натуральних в 4,8 рази і склало 116,3 тонни;  

 виробів з бетону на 30,8 % (вироблено 3,4 тис. тонн); 

 кормів готових для сільськогосподарських тварин на 284 тонни або на 70,1 % і становить 

689 тонн; 

 хліба та хлібобулочних виробів на 8,4 % (вироблено 1319 тонн). 
 

 Зменшилось виробництво будівельних сумішів на 51,7 % (вироблено 1,4 тис. тонн); 

піску будівельного - на 16,4 % та становить 4,6 тис. куб.м.  

Виробництво борошна зменшилось на 5,3 % і склало 1438 тонн. 

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств за січень-березень 2018 

року склав 73,4 млн. грн., що становить 124,3 % до відповідного показника 2017 року (1 квартал 

2017 року - 59,1 млн. грн.). 

 

Обсяги реалізованої продукції, млн. грн. 
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Для зростання прямих інвестицій, стимулювання промислового виробництва, створення 



 

 

 

нових робочих місць подовжена робота зі створення індустріальному парку «Лиманський». 

09.01.2018 року був укладений Договір про створення та функціонування індустріального 

парку між Лиманською міською радою та керуючою компанією ТОВ “СК-ДАРІНА”, який 

затверджений рішенням міської ради від 22.02.2018 року № 7/42-1918. 

За підтримки департаментів Донецької облдержадміністрації, агенції регіонального 

розвитку активізовано роботу щодо розробки проектно-кошторисних документацій для 

розбудови інженерно-транспортної інфраструктури до промислового майданчику 

індустріального парку. 
 

 Агропромисловий комплекс: 

Обсяг валової продукції сільського господарства склав 3,4 млн. грн. (62 % до 

аналогічного показника 2017 року). 

Під урожай 2018 року було посіяно 13,9 тис. га озимих культур на зерно. Протягом січня-

березня 2018 року було закуплено 3,3 тис. тонн мінеральних добрив. 

Для проведення весняно-польових робіт сільгосппідприємствами закуплено близько 390 

тонн паливо-мастильних матеріалів; насінневого матеріалу ранніх зернових культур - 240 тонн, 

гороху - 90, кукурудзи - 59, соняшнику - 32 тонни. 

 5 господарств уклали форвардні контракти з ПАТ «Державна продовольча зернова 

компанія України» та іншими операторами зернового ринку.  

Підприємствами за власні кошти було закуплено 7 одиниць техніки та сільгоспмашин на 

суму 12,7 млн. грн. 

Валове виробництво молока склало 204,4 тонни (114,8 % до відповідного показника 2017 

року). Середній надій молока на корову збільшився на 9,9 % і склав 1216 кг.  

Реалізовано на забій худоби та птиці 50,1 тонна, що на 46,5 тонни більше аналогічного 

показника  минулого року.  

Виробництво яєць  становить 5,6 млн. штук (1 квартал 2017 року - 10,4 млн. штук).  

Зменшилось поголів'я: великої рогатої худоби - на 3,7 %; свиней - на 38,9 %, птиці на 18,8 

%. 

За звітний період проідентифіковано 176 голів великої рогатої худоби, 293 - свиней. 

 

В галузі торгівля протягом І кварталу 2018 року роздрібна мережа збільшилась  на 

чотири торгівельні точки: в місті Лиман - магазинів - “М’ясний комбінат”, ”Урожай”, 

”Текстиль”, “Квіти”. Встановлено та працюють 5 Мафів.  

В звітному періоді в галузі торгівлі, ресторанного господарства та побутового 

обслуговування населення створено 10 нових робочих місця. 

Забезпечено торгівлею всі святкові заходи ОТГ. 
 

Фонд оплати праці згідно моніторингу по бюджетоутворюючим підприємствам за 

січень-березень 2018 року склав 270,2 млн. грн., що на 44,4 % більше відповідного показника 

минулого року.  

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (дані по 

бюджетоутворюючим підприємствам міста) збільшилась на 47,9% і склала 8199 грн., у тому 

числі підприємства залізничного транспорту - 9886 грн., бюджетні установи - 5803 грн., 

комунальні та обслуговуючі підприємства - 6383 грн., інші підприємства - 5554 грн. 

 Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.04.2018 року по економічно 

активним підприємствам склала - 831,3 тис. грн.  (239 осіб по двом підприємствам). 



 

 

 

 Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера становить 2923 грн. (159,3 % до 

аналогічного показника 2017 року); кількість одержувачів пенсій складає 25,2 тис. осіб (70,6 % 

до минулого року). 
 

Ринок праці 

Чисельність безробітних, які отримували послуги служби зайнятості, протягом січня-

березня склала 516 осіб, у тому числі 54 з числа внутрішньо переміщених осіб.  

Протягом звітного періоду: 

- працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 152 особи (з них 7 - ВПО); 

- проходили професійне навчання 55 осіб (6 - ВПО); 

- прийняли участь в громадських роботах 116 осіб (5 - ВПО); 

- здійснено компенсації витрат на оплату праці 4 роботодавцям за працевлаштування на 

умовах строкових трудових договорів 5 зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо 

переміщених осіб; 

- надано 3 роботодавцям компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування для працевлаштування 4 осіб; 

- з метою підвищення конкурентоспроможності клієнтів служби зайнятості та 

покращення співпраці з роботодавцями створено 5 відеорезюме, проведено 53 онлайн-

співбесіди та здійснено 6 трансляції відео-вакансій. 

Кількість вакансій, поданих роботодавцями - 173.  

 

Соціальний захист населення 

Кількість зареєстрованих тимчасово переміщених осіб становить 24,2 тис. осіб, у тому 

числі: 
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На виконання державних соціальних програм з державного бюджету здійснювалось 

фінансування в сумі 76 млн. грн., у тому числі: 

 державна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 

виплачено 392,1 тис. грн. (27 дітей);  

 тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, -  виплачено 

19,2 тис. грн. (16 сімей); 

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

виплачено 355,4 тис. грн. (75 осіб); 

 виплата соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів - 892,1 тис. грн. (220 

осіб); 



 

 

 

 компенсаційні виплати пільговій категорії громадян (ветерани війни, праці, громадяни, 

які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та інші) - виплачено 1,8 млн. грн. (13980 

осіб); 

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

отримали 3143 особи на суму 10,6 млн. грн.; 

  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям отримали 1023 особа на суму 4,3 

млн. грн.; 

 соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам виплачено у розмірі 3,7 млн. 

грн. (701 особа); 

 видатки бюджету за призначеними субсидіями склали 42,3 млн. грн. (9760 осіб: 7856 - на 

житлово-комунальні послуги, 1904 - на тверде паливо); 

 допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території для покриття 

витрат на проживання - 11,5 млн грн. (3800 сімей) та ін. 

З бюджету ОТГ виплати склали 624,6 тис. грн., у тому числі: 

- виплачена компенсація за пільгове перевезення окремих категорій громадян залізничним 

транспортом - 285,8 тис. грн., автомобільним транспортом - 160,3 тис. грн.; 

- надана матеріальна допомога інвалідам, ветеранам війни і праці, непрацездатним, 

малозабезпеченим громадянам; на поховання - 88,2 тис. грн. 

- фінансова підтримка громадських організацій - 52,2 тис. грн. 

Спеціалістами управління соціального захисту населення здійснено 53 виїзди 

“Мобільного соціального офісу” у віддалені населені пункти, на яких було прийнято 2,3 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. 

В Лиманському центрі соціальної реабілітації дітей - інвалідів курс соціальної 

реабілітації пройшли 16 дітей, проведено 6 культурно-масових заходів.  

Територіальним центром соціального обслуговування послуги надаються 1,0 тис. осіб.   

 

Житлово-комунальне господарство 

Комунальне підприємство «Лиманська служба єдиного замовника» утримує 237 

будинків, загальною площею 286,5 тис.м2; 185 будинків благоустроєні, 52 - будинки середнього 

благоустрою. Середня забезпеченість житлом одного мешканця складає 31,8 м2.  

Послуги з теплопостачання здійснює ВО “Краснолиманська тепломережа”, на балансі 

має 42 котельні: 25 - на газовому паливі; 16 - на твердому паливі.  

Протяжність теплових мереж - 29,7 км. 

Послуги з водопостачання та водовідведення надає Лиманське ВУВКГ КП “Компанія 

“Вода Донбасу”: загальна кількість водопровідних мереж - 237,1 км, каналізаційних мереж - 

118,2 км; насосних станцій: водопровідних - 3 од., каналізаційних - 15 од.; каналізаційних 

очисних споруд - 1; свердловин - 27 од. 

Лиманська дільниця Слов’янського УГГ обслуговує 308,5 км вуличних газопроводів та 

14 ГРП, газифіковано 10,9 тисяч житлових будинків, в тому числі: в місті Лиман - 8,9 тисяч 

будинків, на території сіл та селищ - 2 тисячі будинків. 

З метою поліпшення естетичного вигляду міста, забезпечення вимог санітарних норм КП 

“Лиманський “Зеленбуд” проводить озеленення та максимальне збереження усіх видів 

насаджень, охорону та догляд за пам’ятниками, утриманням кладовищ; санітарне очищення 

міста з ліквідацією несанкціонованих звалищ, поточний ремонт доріг, тощо. 



 

 

 

Протягом 1 кварталу 2018 року з бюджету ОТГ були виділені кошти в сумі 2006,7 тис. 

грн., у тому числі на: 

- послуги щодо очищення та зимового утримання доріг Лиманської ОТГ - 99,0 тис. грн. 

(56073 м2); 

- освітлення вулиць м. Лиман, сіл та селищ Лиманської ОТГ - 845,0 тис. грн. (333,5 тис. 

кВт); 

- встановлення 217 ламп та 1,65 км провода - 379,2 тис. грн.; 

- придбання та перевезення піску на об’єкти благоустрою - 132 тис. грн. (1760 тонн); 

- збирання комунальних відходів, вивезення сміття - 436,1 тис. грн. 
 

В галузі охорони здоров'я загальна захворюваність населення протягом І кварталу 2018 

року склала 5,0 тис. випадків на 10 тисяч населення; проліковано у денних стаціонарах 1067 

хворих. Витрати з бюджету ОТГ на 1 мешканця на утримання мережі закладів охорони здоров'я 

склали 257,7 грн. 
З бюджету ОТГ на виконання заходів з охорони здоров'я направлено 362,6 тис. грн., в т.ч. 

на: 
 забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД засобами індивідуального захисту, 

лікарськими засобами, забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів - 27,3 тис. грн.; 
 придбання продовольчих пакетів для хворих на туберкульоз, що знаходяться на 

амбулаторному лікуванні - 10,8 тис. грн.; 
 забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну - 184,5 тис. грн.; 
 забезпечення осіб з числа пільгової категорії: зубним протезуванням - 5,7 тис. грн., 

медикаментами для надання паліативної допомоги - 2,5 тис. грн., медикаментами - 32,6 тис. грн. 
 

З державного бюджету на виконання заходів з охорони здоров'я направлено                

275,6 тис. грн., в т.ч. на: 

 придбання лікарських засобів для лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-

інфікованих та хворих на СНІД - 234,8 тис. грн.; 

 забезпечення хворих з захворюваннями серцево-судинної системи 

тромболітичними препаратами - 14,3 тис. грн.; 

 забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами проти 

вакцинокерованих інфекцій - 8,3 тис. грн. 

Надходження до міської лікарняної каси склали 90,5 тис. грн.  

 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів складається з 10 шкіл, 1 ліцею, 11 

навчально-виховних комплексів, з них 10 комплексів “школа-сад”, 1 - НВК “гімназія - ЗОШ І 

ступеню”. Фактично кількість учнів складає 4380 чоловік.  

У 23 дошкільних закладах (13 дитячих садів та 10 НВК) навчається і виховується 1276 

дітей дошкільного віку.  

У відділі освіти діє Центр позашкільної освіти, у якому навчаються 1276 учнів у 69 

гуртках, на утримання якого направлено 350,6 тис. грн. 

Протягом І кварталу 2018 року з бюджету ОТГ на розвиток освіти                                 

направлено 3,3 млн. грн., в т.ч.: 

 збереження мережі дошкільних навчальних закладів з логопедичними групами - 736,1 

тис. грн.; 



 

 

 

 забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів - 473,0 тис. грн. та учнів 5-11 

класів з малозабезпечених сімей - 29,0 тис. грн.; 

 

 придбання акустичної системи та микшерного пульту - 25,7 тис. грн.; 

 

 забезпечення підвозу учнів до місця навчання - 799,9 тис. грн.; 

 виконання програми “Робота з обдарованою молоддю” - 10,5 тис. грн. 

 виконання робочого проекту “Поліпшення умов безпеки учнів Дробишевської ЗОШ 

шляхом встановлення камер відеоспостереження та освітлення території” -102,4 тис. грн. в 

співфінансуванні з ПРООН. 
 
 

Забезпечення права дитини на сімейне виховання є головним завданням у сфері захисту 

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

В звітному періоді видано 40 посвідчень багатодітних сімей, в тому числі: батькам - 14, 

дітям - 26. 

За рахунок субвенції з державного бюджету функціонує 10 прийомних сімей, в яких 

виховується 21 дитина; 1 дитячий будинок сімейного типу, де виховується 6 дітей, соціальна 

допомога склала 392,1 тис. грн.  

На утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Лиман направлено 

869,8 тис. грн., в тому числі 66,4 тис. грн. благодійних внесків. 

Службою у справах дітей систематично проводяться рейди з попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності. В звітному періоді проведено 9 рейдів, в ході яких вилучено 

4 дитини та надано соціальну допомогу. Проведено 16 обстежень житлових умов проживання 

дітей. 

Протягом І кварталу 2018 року 4 дітям встановлено статус “дитина-сирота”, дитина, 

позбавлена батьківського піклування”. 

 

Витрати на розвиток фізичного виховання та спорту за рахунок бюджету ОТГ склали 

515,5 тис. грн., в тому числі 339,0 тис. грн. на утримання Дитячо-юнацької спортивної школи та 

176,5 тис. грн. на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та участь у спортивно-

масових заходах спортсменів. 

Наші спортсмени займали призові місця на чемпіонатах Донецької області з боротьби, з 

волейболу, на чемпіонатах України з кікбоксінгу та змішаним єдиноборствам. 

На поточний ремонт будівлі інноваційного центру розвитку для дітей та молоді за рахунок 

бюджету ОТГ направлено 496,0 тис. грн. 

 

Відділом культури і туризму міської ради кількість проведених культурно-масових 

заходів складає 444. За рахунок бюджету ОТГ на розвиток культури направлено 181,1 тис. грн., в 

т.ч.: 
- організацію та проведення культурно-масових заходів - 59,5 тис. грн.; 
- придбання комплекту музичної апаратури для МБК “Зеленоклинський” - 121,6 тис. грн. 
 
Кількість підприємців-фізичних осіб станом на 01.04.2018 року склала 1199 осіб. 

Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності, в звітному періоді, 

становить 49 одиниць, припинило свою діяльність 30 СПД. 

Доходи місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва склали 5,1 



 

 

 

млн. грн. (І квартал 2017 року - 5,4 млн. грн.). 

В звітному періоді міським центром зайнятості проведено 23 інформаційних семінари 

“Як розпочати свій бізнес” за участю 131 особи. 

Подовжується робота щодо співпраці з проектами: 

- “Український донецький куркуль” 

- програма забезпечення житлом дітей-сиріт 

- завершення ремонту та відкриття інноваційного Центру для дітей та молоді 

- реалізації проектів, які будуть фінансуватися за кошти Європейського інвестиційного 

банку 

- оформлення проектних заявок та необхідних матеріалів на конкурсний відбір 

інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку у 2018 році.  

 


