
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

___18.07.2018___                                                                                                   №___254___ 

                                                                 м. Лиман 

 
 Про схвалення проекту 

рішення міської ради «Про 

затвердження комплексної 

програми економічного 

розвитку сільських 

територій Лиманської ОТГ 

на 2018-2020 роки» 

 
  

 

 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 

року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного 

і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами) 

розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 18 липня 2017 року № 811 «Про розробку проекту 

комплексної програми економічного розвитку сільських територій Донецької 

області на 2018-2020 роки» та  від 08 травня 2018 року № 588/5-18 «Про 

комплексну програму економічного розвитку сільських територій Донецької 

області на 2018-2020 роки»,  листа Департаменту агропромислового комплексу та 

розвитку сільських територій Донецької облдержадміністрації від 01.08.2017 року 

№ 2/03.02-68813 «Про розробку проекту комплексної програми економічного 

розвитку сільських територій Донецької області на 2018-2020 роки», 

розпорядження міського голови від 08.08.2017 року № 450 «Про розробку 

комплексної програми економічного розвитку сільських територій Лиманської 

об’єднаної громади Донецької області на 2018-2020 роки» робочою групою 

розроблено проект комплексної програми економічного розвитку сільських 

територій Лиманської ОТГ Донецької області на 2018-2020 роки (протокол № 1 

від 11.08.2017 року), погоджено  міським головою та надано до Департаменту 

агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької 

облдержадміністрації. 

 Розглянувши проект рішення міської ради «Про затвердження комплексної 

програми економічного розвитку сільських територій Лиманської ОТГ на 2018-

2020 роки, керуючись ст. ст. 27, 52 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні” (із змінами), виконавчий комітет міської ради, -  

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про затвердження комплексної 

програми економічного розвитку сільських територій Лиманської ОТГ на 

2018-2020 роки». 

2. Управлінню агропромислового розвитку міської ради (Задорожний) подати 

на розгляд та затвердження сесії міської ради проект рішення «Про 

затвердження комплексної програми економічного розвитку сільських 

територій Лиманської ОТГ на 2018-2020 роки». 



 

 

3. Контроль за виконанням данногоо рішення покласти на заступника 

міського голови Фесенко В.П. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           П.Ф. Цимідан 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

                                                                 м. Лиман 
 

 Про затвердження  

комплексної програми 

економічного розвитку 

сільських територій 

Лиманської ОТГ на 2018-

2020 роки 

 
  

 

 З метою створення організаційно-економічних умов для ефективного 

соціально спрямованого економічного розвитку сільських територій Лиманської 

об’єднаної територіальної громади, згідно розпорядження голови Донецької 

облдержадміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18 «Про комплексну 

програму економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018-

2020 роки», керуючись п.22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” (із змінами),  міська рада, -  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити комплексну програму економічного розвитку сільських 

територій Лиманської ОТГ на 2018-2020 роки (далі – Програма) 

(додається). 

2. Управлінню агропромислового розвитку міської ради (Задорожний): 

2.1. Щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, 

надавати Департаменту агропромислового комплексу та розвитку 

сільських територій Донецької облдержадміністрації інформацію про 

хід виконання відповідних завдань та заходів Програми: 

2.2. Забезпечити висвітлення ходу реалізації Програми на офіційному 

сайті Лиманської міської ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький) та 

заступника міського голови Фесенко В.П. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           П.Ф. Цимідан 



                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО:                     

                                                                                            рішенням Лиманської  

                                                                                            міської ради 

                                                                                            ___________№______ 

 

Комплексна програма 

економічного розвитку сільських територій 

Лиманської ОТГ на 2018 – 2020 роки   

 

        Мета Програми 

Метою Програми є реалізація основних напрямків регіональної  аграрної 

політики  Лиманської ОТГ, спрямованої на створення організаційно-

економічних умов для забезпечення пропорційного економічного розвитку 

сільських територій  ОТГ  на період 2018-2020 років. 

   Завдання Програми 

Досягнення  визначеної мети протягом 2018-2020 років  пов’язана  із 

виконанням наступних завдань, спрямованих на подолання визначених 

проблем: 

1. Розвиток сільськогосподарського і промислового виробництва на 

сільських територіях з акцентами на орієнтацію виробників до 

створення  продукції з більш високим рівнем доданої вартості та 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств та продукції 

на внутрішньому  та зовнішньому ринках. 

2. Cтворення організаційно-правових та соціально-економічних умов для 

комплексного розвитку сільських територій, наближення та 

вирівнювання умов життєдіяльності сільського населення до міського; 

3. Підвищення рівня забезпечення фонду споживання продуктів 

харчування за рахунок власно виробленої продукції 

4. Підвищення рівня зайнятості населення на сільських територіях. 

5. Підвищення рівня добробуту  мешканців сільських територій ОТГ.      

6. Створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності населення, 



збереження навколишнього середовища та раціонального використання 

природних ресурсів, особливо земель сільськогосподарського 

призначення. 

                       Механізм розв’язання   проблем  

Проблемні питання економічного розвитку сільських територій 

передбачається вирішити шляхом: 

 1.Підтримка фермерських господарств та малих сільськогосподарських 

товаровиробників як пріоритетного напрямку розвитку економіки сільських 

територій ОТГ а саме: 

  -стимулювання створення нового типу господарств- сімейних фермерських 

господарств, 

 -забезпечення доступу до системи державної підтримки,регіональних 

програм підтримки малого та середнього бізнесу,сприяння залучення до 

міжнародних програм підтримки. 

2.Сприяння широкому впровадженню постійно  діючих процедур,заснованих 

на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках (НАССР) на підприємствах харчової промисловості   

-проведення протиепізоотичних  заходів, 

-сприяння участі сільськогосподарських виробників у міжнародних 

виставково-ярмаркових заходах. 

3.Підтримка розвитку пріоритетних галузей рослинництва і тваринництва: 

-стимулювання впровадження високорепродукційного насіння 

сільгоспкультур районованих сортів вітчизняної селекції,адаптованих до 

агрокліматичних умов , 

-підтримка закладення нових площ плодово-ягідних насаджень шляхом 

часткового відшкодування вартості витрат на їх створення (включаючи 

будівництво крапленого зрошення ) 

-стимулювання розвитку молочного скотарства,свинарства,птахівництва.  

 

         Очікувані результати, ефективність Програми 

У результаті виконання  Програми передбачається: 



-збільшення обсягів виробництва продукції сільського господарства  на 11%. 

-підвищення продуктивності  у тваринництві , 

-оновлення технологічного парку сільськогосподарських машин та 

обладнання на 10%,збільшення обсягів виробництва продукції з доданою 

вартістю (харчових продуктів), 

-створення не менше   15-20 робочих місць.  

 

      Лиманська об’єднана територіальна громада представлена 12 

старостинськими округами.  

     Чисельність постійного населення 43212 осіб . 

     в т.ч. міське населення -31919 осіб , 

               сільське населення - 11293 особи. 

      Всього осіб працездатного віку – 22729 осіб 

     в т.ч. міське населення – 16761 особа 

           сільське населення – 5968 осіб   

Питома вага сільськогосподарських товаровиробників у зведеному бюджеті 

об’єднаної територіальної громади  - 25- 30%. 

 

               Розвиток галузей аграрного сектору економіки 

                           Розвиток рослинництва. 

  Зернова група займає 49-51% до ріллі, а  в подальшому планується 

розширення зернової групи у 2020 році – до 52,8 %. 

   Врожайність зернових культур складає за останні 5 років 28,9 ц/га, валовий 

збір щорічно приблизно 50 тис. тон. 

   Озима пшениця - врожайність 29,8ц/га, валовий збір зерна озимої пшениці 

27 тис. тон. 

    Соняшник - врожайність 18,8 ц/га, валовий збір щорічно 23 тис. тон.  



  В структурі посівних площ соняшник займає 35,8 % до ріллі, планується 

скорочення посівів соняшнику до 24,8% ( 8500 га). 

    Посіви гороху сільськогосподарські  підприємства планують розширити до 

400-500 га. Горох - це добрий попередник під озимі культури . 

             Розвиток тваринництва. 

    По тваринництву спостерігається тенденція до збільшення  поголів’я ВРХ  

в т. ч. корів . 

Збільшення поголів’я корів планується за рахунок створення кооперативу та 

малих форм господарювання.    Планується створення молочного 

кооперативу . 

    За останні 5 років виробництво молока збільшується  з 855,3 т. в 2013році 

до 1162,7 т. в 2016 році. 

    Для подальшого забезпечення населення в якісних продуктах харчування 

планується нарощувати поголів’я худоби,свиней та птиці. 

    

           Розвиток зрошення. 

      Планується облаштування системи краплинного зрошення   на площі 90 

га  за  рахунок коштів сільгосппідприємств також 6,9 млн грн., в т.ч. по рокам 

                                                     2018 - 2100 тис. грн;   

                                                     2019 -  2300тис.грн. 

                                                     2020 -  2500тис. грн..      

 

           Розвиток садівництва. 

       Господарства  ТОВ «Верное дело» та ТОВ « Перспектива» планують 

розкорчування старих багаторічних насаджень на площі 50 га в т. ч. 

 по роках    2018  – 25 га 

                    2019 – 25 га            

       В запланований період (2018 – 2020 роки ) планується посадка нового 

саду :    ТОВ « Верное дело» вишні  - 78  га в т. ч. по роках  2018 – 28 га 



                                                                                                    2019 –30  га  

                                                                                                    2020-20 га 

     Ф/г «Кредо»              яблуні – 5 га в т. ч. по роках   2018 – 5 га 

                                        горіх - 20га  в т.ч. по роках 2019 – 10 га  

                                                                                       2020-  10 га 

   ПП «Оберіг»               черешні – 2 га в т.ч. по роках 2018 – 2 га 

                                                    

 Розвиток харчової та переробної промисловості 

 

Для  забезпечення населення високоякісними продуктами харчування, 

дотримання соціальних стандартів та нормативів у сільській 

місцевості,створення кращих умов для життя і праці на селі передбачаються 

наступні заходи, а саме : 

-придбання обладнання для консервного  цеху з виготовлення квашених 

овочів в ТОВ «Всесто». 

  З метою сприяння розвитку малого та середнього підприємництва , 

створення нових або розширення існуючих виробничих потужностей та 

робочих місць у сільській місцевості : 

- передбачається створення на території ОТГ агрокластеру (ТОВ 

«Всесто») 

         Гарантування безпеки та якості продовольства 

Пріоритетними напрямками розвитку харчової та переробної промисловості є 

вдосконалення галузевих стандартів до загальноєвропейських вимог якості й 

екологічної безпеки (НАССР). 

Впровадження систем управління безпечності харчових продуктів буде 

забезпечено відповідно до Закону України « Про основні принципи та вимоги 

до безпечності та якості  харчових продуктів». 

В ТОВ «Чайка» впроваджується система НАССР.  

 



 

           Оновлення машинно-тракторного парку. 

            За останні 5 років збільшилося придбання техніки 

сільгосппідприємствами з 11млн.883 тис грн. (47 од.) в 2013 році до 52 

млн.(50од.) в 2017році. 

     Оновлення в господарствах машино-тракторного парку,придбання 

сучасної високо модернізованої техніки,з меншими витратами пально-

мастильних матеріалів,а тим самим здешевлення с/г продукції ( за рахунок 

коштів підприємств) на суму 68млн.грн., в т.ч. по рокам:  

                                                                   2018-20млн грн. 

                                                                   2019-23 млн .грн. 

                                                                   2020-25 млн.грн. 

          Розвиток малого та середнього бізнесу на селі 

     Мешканці Лиманської громади активно приймають участь по програмі 

«Український Донецький куркуль» 

    В конкурсних відборах в 2017 році в розділі «сільське господарство» стали 

переможцями 7 учасників: 

- 2 учасники- вирощування бройлерів, 

- 1 учасник- тепличне господарство, 

- 1 учасник- молочне скотарство- розведення дойних корів, 

- 1 учасник-модернізація та придбання основних фондів- придбання 

зерносушарки,   1 учасник – придбання ветеринарного діагностичного 

обладнання, 

-  1 учасник – створення птахоферми м’ясних порід курей для одержання                   

інкубаційного яйця. 

    Лиманська громада і в подальшому планує підтримувати суб’єкти малого 

та середнього бізнесу, програму «Український Донецький куркуль», 

створення кооперативів. 

    Для цього кожний рік  планується  виділяти по 1 млн грн..  



Комплексна програма економічного розвитку сільських територій 

Лиманської ОТГ на 2018-2020 роки розроблена управлінням 

агропромислового розвитку Лиманської міської ради 

 

 

Секретар міської ради                                              Т.Ю.Каракуц 

В.о.начальника управління 

 агропромислового розвитку О.О.Задорожний 



Комплексна програма економічного розвитку сільських територій 

Лиманської ОТГ на 2018-2020 роки розроблена управлінням 

агропромислового розвитку Лиманської міської ради 

 

 

Секретар міської ради                                              Т.Ю.Каракуц 

В.о.начальника управління 

 агропромислового розвитку О.О.Задорожний 



Джерела 

фінансування

2018 1100 1000 100

2019 1100 1000 100

2020 1100 1000 100

2018 2100 2100

2019 2300 2300

2020 2500 2500

2018 500 500

2019 500 500

2020

2018 3000 3000

2019 3000 3000

2020 3200 3200

2018 20000 20000

2019 23000 23000

2020 25000 25000

2018 26700 0 0 1000 25700 0

2019 29900 0 0 1000 28900 0

2020 31800 0 0 1000 30800 0

30

5) придбання 

сільсько-

господарської 

техніки
с/г виробники3535

30 2035

4) посадка 

нового саду 

с/г виробники

25 25

3) розкорчуван-

ня багаторічних 

насаджень
с/г виробники

3) Розкорчування 

багаторічних 

насаджень

4) Посадка нового 

саду

5) Технічна 

модернізація 

сільгосп-

підприємств

площа, га 50

площа, га 85

кількість, од. 100

2) Відновлення 

інфраструктури 

зрошення по 

Лиманській ОТГ

площа, га 90 30 30

1) Сприяння 

розвитку малого 

підприємництаа

одиниць 12 4 44

Заходи  до  комплексної програми економічного розвитку сільських територій Лиманської  ОТГ  Донецької області на 2018-2020 роки

Х Х

РАЗОМ  

Х Х Х Х Х

Місцевий 

бюджет*

Кошти 

підприємств
Інші  кошти

Розподіл 

коштів за 

роками

в т.ч.
Найменування 

завдання

Найменування 

показника

Значення 

показника 

(всього)

у т.ч за роками
Найменування 

заходу

Відповідальний 

виконавець

2019 2020
всього    

тис.грн.

Державний 

бюджет *

Обласний 

бюджет *
2018

30

1)український  

донецький 

куркуль, 

підтримка 

створення 

кооперативів

2) облаштуван-ня 

систем 

краплинного 

зрошення

 СМУВГ, с/г 

виробники

управління 

АПК,ОТГ,сасновн

ики СОКів



Валова продукція сільського господарства по 

всіх категоріях господарств в постійних цінах 

2010 року млн.грн. 128814,0 87819,1 121833,8 126563,2

в.т.ч. :                                        рослинництво млн.грн. 113317,1 69933,0 103341,1 107350,5

                                                   тваринництво млн.грн. 15496,9 17886,1 18492,7 19212,7

Виробництво продукції рослинництва (у вазі 

після доробки)

Зернові культури

площа тис.га 16578,5 20169 18000,0 18100,0

врожайність ц/га 28,6 19,6 30,4 31,2

валовий збір тис. тонн 47457,7 39490 54695,0 56545,0

Цукрові буряки (фабричні)

площа тис.га

врожайність ц/га

валовий збір тис. тонн

Cоняшник

площа тис.га 15091,0 10907 8300,0 8500,0

врожайність ц/га 14,5 11 19,0 19,3

валовий збір тис. тонн 21964,6 12000,0 15770,0 16405,0

Картопля

площа тис.га

врожайність ц/га

валовий збір тис. тонн

Овочі та баштанні продовольчі

площа тис.га 31,0 33 30,0 30,0

врожайність ц/га 20 70 110,0 120,0

валовий збір тис. тонн 62,1 230 330,0 360,0

Плоди, ягоди та виноград

площа тис.га 69,5 70 70,0 74,0

врожайність ц/га 61,1 79,1 80,0 81,0

валовий збір тис. тонн 428,8 550 560,0 600,0

Вирощування  худоби та птиці ( у живій вазі) тис.тонн 81,8 115,0 120,0 125,0

Реалізація на забій  худоби та птиці                      

( у живій вазі) тис.тонн 108,1 172,0 175,0 180,0

Молоко тис.тонн 891,8 957,0 1048,0 1170,0

Яйця млн.шт 26782,5 31000,0 31700,0 32500,0

Продуктивність худоби та птиці

Середній надій молока на 1 корову, яка була на 

початок року кг 5538,0 5800,0 5820,0 5850,0

Середня несучість  1 курки - несучки шт 212,0 230,0 235,0 240,0

Поголів' я худоби та птиці (на кінець року)

       Велика рогата худоба тис.голів 419* 410,0 440,0 470,0

у тому числі корови тис.голів 168,0 165,0 180,0 200,0

       Свині тис.голів 132,0 170,0 180,0 200,0

       Птиця млн.голів 139654,0 160000,0 170000,0 180000,0

Прогнозні показники обсягів виробництва 

продукції харчової промисловості.

Індекс промислової продукції

Ковбасні вироби тис. тонн

Борошно тис. тонн 5528,0 5600 5600 5600

Хліб та хлібобулочні вироби тис. тонн 4997 5000 5000 5000

Молоко оброблене рідке тис. тонн

Олія соняшникова нерафінована тис. тонн

2018 2019 2020
2017  факт

Одиниця 

виміру

2019 20202018
Показники 

Одиниця 

виміру

Основні показники економічного розвитку  Лиманської   ОТГ агропромислового комплексу Донецької  області на 2018 - 2020 роки

Показники 

Прогноз

Прогноз



2020

зерна % 47,5 тис.т 119,1 119,1

плодів і ягід % 428,85 т 133,9 133,9

                                       молока % 892т 131 131

                                       м’яса % 108т 166,5 166,5

                                       овочів % очік. _____тис.т

2
Створення і діяльність 

суб’єктів підприємництва 

виробників 

сільськогосподарської 

продукції

один. 7 2 7

з розвитку зеленого 

сільського туризму, народних 

ремесел і т. і.

один.

3

Створення нових і 

відновлення діяльності 

існуючих 

сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів  

один. 1 1

4
Підвищення зайнятості 

сільського населення
осіб 5 4 15

5

Введення в оборот нових 

земель для закладки 

плодоягідних культур

га 35 85

6 5

25 25

3 2

107,3 117,5

83,2 115,3

128,3 130,5

159,1 163,5

Всього за період дії 

комплексної програми

2018 2019

1
Збільшення обсягів 

виробництва 

№ п/п Назва показника
Одиниці 

виміру

Вихідні дані на 

початок дії 

комплексної 

програми

Роки

Показники результативності завдань і заходів комплексної програми економічного розвитку сільських територій 

Лиманської ОТГ  Донецької області  на 2018-2020 роки


