
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     __15.08.2018____                                                                             № ___279______ 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд 

проекту рішення міської ради 

“Про виконання Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік та основні 

напрями розвитку на 2019 і 

2020 роки за I півріччя 2018 

року” 

 

 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки за I півріччя 2018 року”, 

керуючись п. 1, ч. 2 ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

виконавчий комітет 
 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Винести на розгляд міської ради проект рішення міської ради “Про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки 

за I півріччя 2018 року”. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                            П.Ф. Цимідан 



 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

___________                                                                                                  № _____ 

 м. Лиман 

 Про виконання Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік та основні 

напрями розвитку на 2019 і 

2020 роки за I півріччя 2018 

року 

 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради Авдєєнко Н.П. “Про виконання 

Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки за I півріччя 

2018 року”, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого 

комітету міської ради Авдєєнко Н.П. про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік та 

основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки за I півріччя 2018 року прийняти до 

відома. 

2. Заступникам міського голови за напрямками діяльності, фінансовому 

управлінню міської ради (Пилипенко), керівникам відділів та управлінь міської ради 

систематично здійснювати аналіз стану виконання доходної частини місцевого 

бюджету, вжити заходи щодо дотримання режиму економії та підвищення 

ефективності використання коштів місцевого бюджету. 

3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ незалежно від 

форм власності: 

3.1. проаналізувати хід виконання заходів Програми економічного і соціального 

розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні 

напрями розвитку на 2019 і 2020 роки за I півріччя 2018 року; 

3.2. вжити додаткові заходи щодо підвищення ефективності виробництва, 

своєчасної та повної оплати наданих житлово-комунальних послуг та спожитих 

енергоносіїв, своєчасної виплати заробітної плати не нижче встановленого державою 

розміру та недопущення виникнення заборгованості з її виплати; 



 

 

 

3.3. посилити виконання заходів з енергозбереження та енергоефективності на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади. 

4. Відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради 

(Авдєєнко) забезпечити: 

4.1. всебічне і ефективне інформування суб’єктів малого підприємництва про 

можливу участь у конкурсних відборах на отримання фінансової підтримки на 

реалізацію проектів за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

4.2. розміщення інформації про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік та 

основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки за I півріччя 2018 року на офіційному 

веб-сайті міської ради. 

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

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

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький), заступника 

міського голови Фесенко В.П. 

 

 

 

 

Міський голова                                            П.Ф. Цимідан 

 



 

 

 

Короткі підсумки соціально - економічного розвитку  

Лиманської об’єднаної територіальної громади  

за І півріччя 2018 року 

 

Територія Лиманської міської ради - 1209,75 км2. 

Середньорічна чисельність наявного населення Лиманської об’єднаної 

територіальної громади станом на 01.06.2018 року становить 42,7 тис. осіб. 

Народилося протягом січня-травня - 130 дітей, померло - 391 особа. Міграційне 

збільшення населення складає 43 особи (прибуло - 221, вибуло - 178 осіб). 

Доходи бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади (без 

трансфертів) складають 113,6 млн. грн. (100,9 % до виконання І півріччя 2017 року), 

трансферти з державного бюджету становлять 197,1 млн. грн., або 142,3 % до 

аналогічного показника минулого року. 

 
Структура доходів загального фонду бюджету  

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

осіб - 81,7 млн. грн.

Плата за землю - 8,2 млн. грн.

Акцизний податок - 2,7 млн.

грн.

Єдиний податок - 6,6 млн. грн.

Податок на нерухоме майно -

0,8 млн. грн.

Інші податки - 3,6 млн. грн.

 
 

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 81,7 млн. грн. (101,9 % до 

виконання І півріччя 2017 року). 

Плати за землю - 8,2 млн. грн. (96,2 % до показника І півріччя 2017 року). 

Акцизного податку - 2,7 млн. грн. (86,0 % до виконання І півріччя 2017 року). 

Єдиного податку - 6,6 млн. грн. (108,0 % до показника І півріччя 2017 року). 

 

Витрати бюджету ОТГ протягом І півріччя 2018 року складають 283,7 млн. 

грн. (128,9 % до виконання І півріччя 2017 року). 

Витрати бюджету за основними напрямками становлять: 

- соціальний захист населення - 122,6 млн. грн. (151,9 % до виконання І 

півріччя 2017 року); 

- освіта - 78,5 млн. грн. (119,9 % до виконання І півріччя 2017 року); 

- охорона здоров'я - 26,2 млн. грн. (113,4 % до І півріччя 2017 року). 

 

Підприємства залізничного транспорту є бюджетоутворюючими для нашої 

громади. 

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємствах залізничного 

транспорту Регіональної філії “Донецька залізниця” становить 19,8 тис. осіб, в т.ч. на 

підприємствах, які розташовані на території Лиманської ОТГ 6,8 тис. осіб. 



 

 

 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на підприємствах 

залізничного транспорту становить 10413 грн. 

 

Промисловість міста представлена 7 підприємствами, у тому числі за 

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

Краснолиманський пісчаний кар’єр; 
 хліба та хлібобулочних виробів - ТОВ “Чайка”; 
 кормів готових для сільгосптварин - ТОВ “Краснолиманський комбікормовий завод”; 
 будівельних сумішів - ПП “Полімін-Донбас”; 
 овочів консервованих натуральних - ТОВ “Всесто”; 
 виробів з бетону - ТОВ “Леман-Бетон”. 
 

Протягом січня-червня 2018 року збільшилось виробництво: 

 овочів консервованих натуральних (ТОВ “Всесто”) в 4,2 рази і склало 139,5 

тонн; 

 кормів готових для сільгосптварин (ТОВ “Краснолиманський комбікормовий 

завод”) - на 80% (вироблено 1969 тонн);  

 виробів з бетону (ТОВ “Леман-Бетон”) - на 26,2% і становить 15,4 тис. тонн; 

 борошна, хліба та хлібобулочних виробів (ТОВ “Чайка”) - на 0,4% та 5,7% і 

склало відповідно 2803 та 2612 тонн. 

 Виробництво будівельних сумішів (ПП “Полімін-Донбас”) зменшилось на           

21,8 % і склало 7,9 тис. тонн.; піску будівельного - на 32,9 % (ДП ЗАТ “Трест 

Донбастрансбуд” Краснолиманський пісчаний кар’єр) та становить 20,2 тис. куб.м.  
 

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств за січень-

червень 2018 року склав 120,8 млн. грн., що становить 123,8 % до аналогічного 

показника 2017 року (97,5 млн. грн.). 

 

Обсяги реалізованої продукції, млн. грн. 

добувна промисловість

переробна промисловість

виробництво і розподіл
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4,1

70,2
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На промислових підприємствах працює 420 осіб. 

Продовжується робота з організації Індустріального парку «Лиманський». З 

бюджету ОТГ виділені кошти в сумі 300,0 тис.грн. на виконання проектно-

вишукувальних робіт (отримання технічних умов, вишукувальні роботи, розробка 

проектно-кошторисної документації, проведення державної експертизи ПКД, тощо) 

для створення інженерних мереж і комунікацій індустріального парку "Лиманський". 

 
Агропромисловий комплекс: 



 

 

 

Обсяг валової продукції сільського господарства в порівняльних цінах 2010 

року склав 4,8 млн. грн. (50,5 % до відповідного показника 2017 року). 

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

зернових - 6,3 тис. га; соняшнику - 10,9 тис. га.  

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

проведено підживлення озимих культур на площі 13,9 тис. га.  

В поточному році закладено багаторічних насаджень на площі 30 га, в т.ч. 

вишні - 28 га (ТОВ “Верное дело”), черешні - 2 га (ПП “Оберіг”). 

П’ять господарств уклали форвардні контракти з ПАТ “Державна продовольча 

зернова компанія України” та іншими операторами зернового ринку. 

Підприємствами за власні кошти було закуплено 13 одиниць техніки та 

сільгоспмашин  на суму 24,9 млн. грн. 

Валове виробництво молока склало 459,5 тонн (103,5 % до аналогічного 

показника минулого року, середній надій молока на корову склав 2735 кг). Реалізовано 

на забій худоби та птиці (у живій вазі) 116,5 тонн, що на 48,5% більше минулорічного 

показника. Виробництво яєць  становить 6,9 млн. штук (1 півріччя 2017 року - 16,6 

млн. штук). Збільшилось поголів'я: корів - на 1,9 %; свиней - на 7,3 %, птиці на 2 %. 

За звітний період проідентифіковано 399 голів великої рогатої худоби, 392 - 

свиней. 

Два сільгосппідприємства надали пакет документів до Міністерства аграрної 

політики та продовольства України та отримали дотації за утримання корів на 

загальну суму 89,3 тис. грн. 

Надана на безповоротній основі 2 фізичним особам дотація в сумі 6,1 тис. грн. 

за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку 

молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у 

господарствах фізичних осіб.  

З метою подальшого розвитку сільського господарства за обласною Програмою 

«Український донецький куркуль» у конкурсному відборі проектів переможцями по 

сільському господарству стали 2 учасники, а саме: 

 1 проект - розвиток галузі тваринництва (виробництво продукції бджільництва); 

 1 проект - розвиток галузі рослинництва (тепличне господарство). 

Загальна сума на реалізацію проектів склала 746,1 тис. грн., у тому числі: 

кошти обласного бюджету - 522,3 тис. грн.; кошти бюджету Лиманської об’єднаної 

територіальної громади - 223,8 тис. грн.  

 

 Грошові доходи населення за січень-червень 2018 року склали: 
 

 фонд оплати праці згідно моніторингу по бюджетоутворюючим 

підприємствам - становить 567,4 млн. грн., що на 31,6 % більше показника минулого 

року; 

 середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (дані по                  

33 підприємствам міста) збільшилась на 34 % і склала 8687 грн., у тому числі 

підприємства залізничного транспорту - 10413 грн., бюджетні установи - 6338 грн., 

комунальні та обслуговуючі підприємства - 6360 грн., інші підприємства - 5818 грн.; 

 середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера становить 2949 грн.               

(142,1 % до показника 2017 року); середньорічна кількість одержувачів пенсій складає 

25,4 тис. осіб. 

 
 Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.07.2018 року в м. 

Лиман склала 1389,6 тис. грн., в тому числі по економічно активним підприємствам - 



 

 

 

594,3 тис. грн. (2 підприємства - 150 осіб), по підприємствам-банкрутам - 795,3 тис. 

грн. (1 підприємство). 
 

Ринок праці 
Протягом січня-червня 2018 року статус безробітного мали 665 осіб, що на 5 

осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість зареєстрованих 

безробітних на 01.07.2018 року становить 328 осіб, у тому числі 76 з числа 

внутрішньо переміщених осіб.  

Протягом звітного періоду: 

- працевлаштовано 380 особи (з них 20 - ВПО); 

- проходили професійне навчання 111 осіб (12 осіб - ВПО); 

- прийняли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру 258 

осіб (11 - ВПО) - витрати склали 358,7 тис. грн., у тому числі з бюджету ОТГ- 168,7 

тис. грн.;  

- прийняті рішення щодо компенсації 10 роботодавцям фактичних витрат у 

розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для 

працевлаштування 19 безробітних та компенсації витрат на оплату праці  
роботодавцям за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів за 10 

працевлаштованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб; 

- з метою підвищення конкурентоспроможності клієнтів служби зайнятості та 

покращення співпраці з роботодавцями створено 10 відеорезюме, проведено 106 

онлайн-співбесіди та здійснено 19 трансляцій відео-вакансій. 

Кількість вакансій, станом на кінець звітного періоду - 34.  

 

Соціальний захист населення 

Кількість зареєстрованих тимчасово переміщених осіб становить 24,4 тис. 

осіб, у тому числі: 
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На виконання державних соціальних програм з державного бюджету 

здійснювалось фінансування в сумі 140 млн. грн., у тому числі: 

 Державна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування – виплачено 782,2 тис. грн. (27 осіб);  

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

виплачено 38,8 тис. грн. (25 осіб); 

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

розладу - виплачено 682,5 тис. грн. (75 осіб); 

 виплата соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів – 1841,4 

тис. грн. (222 особи); 

 щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни до 5 травня – 1581,5 тис. 



 

 

 

грн. (1147 осіб); 

 компенсаційні виплати пільговій категорії громадян (ветерани війни, праці, 

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

4735,1 тис. грн. (14129 осіб); 

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

дітьми” отримали 3162 особи на суму 21,9 млн. грн.; 

  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям отримали 1057 осіб на 

суму 8,6 млн. грн.; 

 соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам виплачено у 

розмірі 7,1 млн. грн. (701 особа); 

 видатки бюджету за призначеними субсидіями склали 70,7 млн. грн. 

(10157 осіб); 

 допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території 

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

на оплату житлово-комунальних послуг - 22 млн. грн. (6600 осіб) та ін. 

З бюджету ОТГ виплати склали 2281,5 тис. грн., у тому числі: 

- виплачена компенсація за пільгове перевезення окремих категорій громадян 

залізничним транспортом - 564,8 тис. грн., автомобільним транспортом - 372,9 тис. 

грн.; 

- надана матеріальна допомога інвалідам, ветеранам війни і праці, 

непрацездатним, малозабезпеченим громадянам, на поховання - 457 тис. грн. (188 

осіб); 

- забезпечено одноразову виплату постраждалим учасникам АТО та членам 

сімей загиблих учасників АТО - 265,5 тис. грн. (11 учасників АТО та 4 сім’ї загиблих 

учасників АТО); 

- фінансова підтримка громадських організацій - 123,6 тис. грн.. 

Спеціалістами управління соціального захисту населення здійснено 111 виїздів 

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

3,2 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 1,1 

тис. осіб. 

 

Житлово-комунальне господарство 

Протягом звітного періоду з бюджету ОТГ були виділені кошти в сумі 7261,4 

тис. грн., у тому числі на: 

- капітальний ремонт доріг - 1901,4 тис. грн. (6701 м2); 

- поточний ремонт доріг - 655,4 тис. грн. (776 м2); 

- виготовлено 8 ПКД на капітальний ремонт шиферної покрівлі житлових 

будинків - 60,3 тис. грн.; 

- утримання мереж водопостачання та каналізації сіл та селищ - 203 тис. грн.; 

- відремонтовано 27 пам’ятників; всього на похоронну справу направлено              

529,9 тис. грн.; 

- на зовнішнє освітлення та його утримання направлено - 2300,7 тис. грн.; 

- придбано 5,1 тис. одиниць квітів, 306 дерев на суму 122,9 тис. грн.; 

- на знесення аварійних дерев та утримання зелених насаджень направлено 157 

тис. грн.; 



 

 

 

- на санітарне очищення міста витрачено 611,5 тис. грн. та ін. 

 

Охорона навколишнього природного середовища 

На заходи з озеленення направлено 67,2 тис. грн. коштів місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища (висаджено 450 дерев).   

ДП “Лиманське лісове господарство” використано 1,2 млн. грн. власних коштів 

на ліквідацію лісових пожеж та лісові насадження. 

З метою впровадження заходів з енерогозбереження на території Лиманської 

ОТГ протягом січня-червня 2018 року за рахунок бюджету ОТГ встановлено 252  

енергоефективні світильники та 2 енергозберігаючі лампи, сума використаних коштів 

склала 50,2 тис. грн. 

 

В галузі охорони здоров'я загальна захворюваність населення протягом І 

півріччя 2018 року склала 2,4 тис. випадків на 10 тисяч населення; проліковано у 

денних стаціонарах 2013 хворих. Витрати з бюджету ОТГ на 1 мешканця на 

утримання мережі закладів охорони здоров'я склали 589,9 грн. 
З бюджету ОТГ на виконання заходів з охорони здоров'я направлено                

909,0 тис. грн., в т.ч. на: 
 коригування проектно-кошторисної документації “капітальний ремонт 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, гаража смт. Зарічне КЗ 

“Лиманський ЦПМСД ім. Лядукіна” - 38,1 тис. грн.; 
 забезпечення дорослих, хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну 

- 492,3 тис. грн.; 
 забезпечення населення пільгової категорії медикаментами - 53,8 тис. 

грн., зубним протезуванням - 14,2 тис. грн.; 
 забезпечення дорослих хворих на орфанні захворювання лікарськими 

засобами - 22,3 тис. грн. 
Надходження до міської лікарняної каси склали 98,5 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 1296 дітей дошкільного віку.  

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

у 69 групах, на утримання якого направлено 847,2 тис. грн. 

Протягом І півріччя 2018 року з бюджету ОТГ на розвиток освіти                                 

направлено 9,4 млн. грн., в т.ч.: 

 забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів - 941,4 тис. грн.; 

 збереження мережі дошкільних навчальних закладів з логопедичними 

групами - 1889,9 тис. грн.; 

 забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітям дошкільного 

віку в дошкільних закладах - 747,0 тис. грн.; 

 безкоштовний підвіз учнів до місця навчання - 1799,6 тис. грн.; 

 фінансування Програми “Робота з обдарованою молоддю” - 285,4 тис. грн.; 

 забезпечення літнім оздоровленням дітей-сиріт та дітей, зоставшихся без 

батьківської опіки, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей - 392,7 тис. грн.; 

 придбання комп'ютерів та ноутбуків для закладів відділу освіти - 181,2 тис. 

грн.; 

 капітальний ремонт (опалення “тепла підлога” в кімнатах 6,9,12,20,23,25) 



 

 

 

ДНЗ № 6 - 601,5 тис. грн.; 

 виконання робочого проекту “Поліпшення умов безпеки учнів Дробишевської 

ЗОШ шляхом встановлення камер відео спостереження та освітлення території” - 

107,5 тис. грн.; 

 коригування проектно-кошторисної документації за робочим проектом 

“Капітальний ремонт приміщень будівлі ДНЗ № 6 у м. Лиман” (Коригування) - 103,0 

тис. грн.; 

 реалізація проектів “Спортивний майданчик “Грайлик” - (територія ДНЗ № 3) 

та «Спортивний майданчик “Джерело енергії та запорука здоров’я дітей” (територія 

ДНЗ № 4) - 212,1 тис. грн. Дані проекти стали переможцями в конкурсі проектів 

місцевого розвитку в межах цільової програми “Громадський бюджет Лиманської 

об’єднаної громади на 2017-2020 роки”, яким надається фінансова підтримка за 

рахунок коштів бюджету ОТГ, та які не були реалізовані в 2017 році. 
 

 

Забезпечення права дитини на сімейне виховання є головним завданням у сфері 

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

За рахунок субвенції з державного бюджету функціонує 9 прийомних сімей, в 

яких виховується 18 дітей; 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 6 

дітей, якими отримано соціальну допомогу на суму 782,2 тис. грн. На утримання 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Лиман направлено 1801,8 тис. 

грн., в тому числі 106,9 тис. грн. благодійних внесків. 

Службою у справах дітей систематично проводяться рейди з попередження 

дитячої бездоглядності та безпритульності. В звітному періоді проведено 16 рейдів, в 

ході яких вилучено 5 дітей та надано соціальну допомогу. Проведено 41 обстеження 

житлових умов проживання дітей. 

Протягом І півріччя 2018 року 8 дітям встановлено статус “дитина-сирота”, 

дитина, позбавлена батьківського піклування”. 

 

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

рахунок бюджету ОТГ, склали 1211,5 тис. грн., в тому числі: 

 362,0 тис. грн. - на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань 

та участь у спортивно-масових заходах; 

 848,5 тис. грн. на утримання ДЮСШ м. Лиман. 

Наші спортсмени займали призові місця в кубках області України, Європи, 

міжнародних змаганнях в наступних видах спорту: волейбол, футбол, дзюдо, 

пауерліфтинг. 

 

Протягом І півріччя 2018 року відбулось офіційне відкриття інноваційного 

центру розвитку для дітей та молоді. Здійснення цього проекту стало можливим 

завдяки реалізації соціальної програми “Молодь і сім’я Донеччини” в межах обласної 

програми “Гідна країна для гідних людей”. З місцевого бюджету громади, в 

поточному році, на проведення внутрішнього капітального ремонту інноваційного 

центру направлено 1007,0 тис. грн. та 100,0 тис. грн. на благоустрій прилеглої 

території центру. 

 

Відділом культури і туризму міської ради кількість проведених культурно-

масових заходів складає 658. Витрачено на організацію та проведення культурно-

масових заходів - 118,7 тис. грн. та придбання комплекту музичної апаратури для 

МБК “Зеленоклинський” - 121,6 тис. грн. 



 

 

 

 
Кількість підприємців-фізичних осіб станом на 01.07.2018 року                       

склала 1216 осіб. 

Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності, в звітному 

періоді, становить 116 одиниць, припинило свою діяльність 56 СПД. 

Доходи місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва 

складають 10,2 млн. грн. (І півріччя 2017 року - 10,7 млн. грн.). 

Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного 

населення через центри надання адміністративних послуг - 2343 одиниці.  
За програмою фінансової підтримки суб’єктів малого підприємництва 

(Програма «Український донецький куркуль») в 2017 році стали переможцями 11 

суб’єктів господарювання. Сума співфінансування з бюджету ОТГ склала 2120,0 

тис.грн. Станом на 01.07.2018 створено 16 нових робочих місць.  

За I півріччя 2018 року переможцями стали 2 суб’єкта господарювання. Сума 

співфінансування з бюджету ОТГ склала 223,8 тис. грн. Планується створити 5 нових 

робочих місць. 

Станом на 01.07.2018 року Центром надання адміністративних послуг 

надавалось 106 адміністративних послуг.  
Кількість наданих адміністративних послуг за I півріччя 2018 року всього 

становить 10007 одиниць.  
 

За перше півріччя 2018 року за результатами проведених привентивних заходів, 

спрямованих на зниження рівня незадекларованої праці, за участі відділу з питань 

праці виконавчого комітету Лиманської міської ради працевлаштовано 133 особи, 

проведено 102 інспекційних відвідування суб'єктів господарювання,  які здійснюють 

діяльність на території Лиманської міської ради з метою інформування їх та їхніх 

працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, 

моніторингу стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових 

відносин. 

Інспекторами відділу з питань праці виконавчого комітету Лиманської міської 

ради спільно з інспекторами Головного управління Держпраці в Донецькій області 

проведено два інспекційних відвідування з питань оформлення трудових відносин за 

результатом яких нараховано штрафну санкцію в розмірі 111,7 тис. грн. 

 

За рахунок коштів донору ООН Жінки та Представництва Європейського 

Союзу в Україні  в рамках спільної програми Українського жіночого фонду та ПРООН 

- ООН Жінки “Відновлення управління та примирення на територіях, постраждалих 

від кризи в Україні”, компонент “Мобілізація громад для розширення можливостей в 

Луганській та Донецькій областях” були реалізовані 2 гранти на території Лиманської 

ОТГ, а саме: 

- с. Ярова - створення соціального громадського центру - простору розвитку - 

“Зміни себе”, ГО “Союз переселенців “Промінь надії” - 120,0 тис. грн. 

- с. Шандриголове - створення платформи для спілкування “Простір єднання”, 

ГО “Нітриус” - 130,0 тис. грн. 

Підписаний договір між ГО “Міцна громада” (с. Ярова) та міжнародною 

програмою розвитку ПРООН “Відновлення та розбудова миру” за тематикою 

“Громадська безпека” з метою виконання проекту “Безпечна Ярова - встановлення 

LED ламп вуличного освітлення”, сума фінансування складає 157,5 тис. грн. 

 



 

 

 

В рамках проекту “Зміцнення громадської довіри” (UCBI), який виконується 

за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) з метою підтримки 

розвитку ЦНАПу, проводиться: 

- закупівля біометричного обладнання для 2 робочих просторів; 

- підключення до спеціального каналу зв’язку; 

- меблі для обладнання робочих місць. 

 

Згідно розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації 
від 04.07.2016 року № 548 (із змінами) “Про затвердження переліку об'єктів і заходів, 

що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених 

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

здійснюють свої повноваження” впроваджувалось 20 проектів на загальну суму 57,1 

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 смт. Дробишево та                       

сел. Зарічне - 2,5 млн. грн.; 

- реконструкція котельні № 15 - 8,6 млн. грн. 

- реконструкція станції знезалізнення підземних вод за адресою: вул. Зелений 

Гай, 16а на суму 8,6 млн. грн.  

 

Для участі в конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть 

реалізовуватися в 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку (далі - кошти ДФРР) подавались 15 інвестиційних проектів Лиманської 

ОТГ, на загальну суму - 75,9 млн.грн., в т.ч очікувані кошти ДФРР - 63,3 млн.грн., 

виділені з бюджету ОТГ - 12,6 млн.грн. 

 

Розпорядженнями  Кабміну від 23 травня 2018 р. № 372-р та від 11 

липня 2018 року № 479-р затверджено перелік інвестиційних проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку по Лиманський ОТГ, загальною вартістю 

19178,13 тис. грн, а саме: 

2 проекти по капітальному ремонту водопровідних мереж в с. Рубці та с. Нове. 

Загальна вартість проектів 9887,648 тис. грн, в т.ч.: ДФРР-6565,184 тис.грн, 

бюджет ОТГ-3322,464 тис. грн. 

2 проекти по закладам охорони здоров'я: реконструкція будівлі аптеки під 

діагностичний центр, розташований за адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а, м. Лиман, 

Донецької області та капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень 

КЗ "Лиманський ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна.  

Загальна вартість проектів 9290,482 тис. грн, в т.ч: ДФРР-6970,858 тис. грн, 

бюджет ОТГ - 2319,624 тис. грн. 

Після проведення процедури закупівель через сиcтему PROZORRO 

розпочнуться роботи по капітальним ремонтам та реконструкції. 

 

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. 

 

Згідно  розпорядження  Кабінету міністрів  України  від 04 квітня 

2018 р. № 201-р, Лиманській ОТГ у 2018 році буде надана субвенція з 
державного бюджету на формування інфраструктури в розмірі 9996,2 тис.грн., 

яку буде направлено на капітальний ремонт 5 доріг комунальної власності: від 

перехрестя вул. К. Гасієва № 4 до кафе “Лісовичок”, провул. Петропавлівський,  вул. 

Петропавлівська, провул. Поштовий м. Лиман; вул. Нова с. Нове.  

Після проведення процедури закупівель через сиcтему PROZORRO 

розпочнеться реалізація проектів. 

 

Для фінансування місцевої цільової програми “Громадський бюджет 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки” в 2018 році 

передбачено 750,0 тис. грн. 

За результатами конкурсу визначені проекти, які стали переможцями: 

1. “Громадський простір Криволуцький етнодвір”; 

2. розважальний ігровий комплекс “Дитяче містечко”; 

3. дитячий майданчик “Веселка”; 

4. “Ми за здоровий спосіб життя”; 

5. дитячий майданчик “Щасливі діти”. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку 

і торгівлі виконавчого комітету міської ради                                                Н.П. Авдєєнко 



Показники Одиниця виміру
І півріччя 2017 

року

І півріччя 

2018 року

 І півріччя 2018 р. 

у % до І півріччя 

2017 р.

Територія кв. км. 1209,75 1209,75 100,0

Населення

Чисельність наявного населення (січень-травень) осіб 42,7 42,7 100,0

Розвиток сфери матеріального виробництва

Обсяг реалізованої продукції, всього: млн. грн. 97,5 120,8 123,8

Фінансові показники

Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до

бюджетів усіх рівнів
млн. грн. 200,0 181,3 90,7

Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів) млн. грн. 112,6 113,6 100,9

Трансферти з державного бюджету млн. грн. 138,5 197,1 142,3

Видатки місцевого бюджету млн. грн. 220,2 283,7 128,8

Податковий борг за податковими зобов’язаннями, всього млн. грн. 9,9 11,0 111,1

Виробництво харчової продукції

Хліб і хлібобулочні вироби тонн 2471,0 2612,0 105,7

Борошно тонн 2792,0 2803,0 100,4

Агропромисловий комплекс

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях 

господарств в цінах 2010 року, всього
млн. грн. 9,5 4,8 50,5

Кількість сільгосппідприємств, всього одиниць 85 94 х

в тому числі:

ТОВ одиниць 12 17 х

фермерські господарства одиниць 70 74 х

акціонерні товариства одиниць 1 1 х

приватні підприємства одиниць 2 2 х

Виробництво продукції рослинництва (у вазі після 

доробки)

Всього посівів тис. га 31,2 31,4 100,6

Паспорт основних показників соціально-економічного розвитку Лиманської ОТГ на 01.07.2018 року



в тому числі:

зернові:

площа тис.га 16,7 20,2 120,9

технічні культури:

соняшник тис.га 14,0 10,9 77,9

Вирощено худоби та птиці (у живій вазі) т 68,9 47,1 68,4

молоко т 443,9 459,5 103,5

яйця млн. шт 16,6 6,9 41,4

Продуктивність худоби та птиці

Середній надій молока на одну корову кг 2758 2735 99,2

Середня несучість 1 курки - несучки шт 114 84 73,7

Поголів'я худоби та птиці (на кінець року)

велика рогата худоба гол. 440 416 94,5

в т.ч. корови гол. 155 158 101,9

свині гол. 177 190 107,3

птиця тис. гол. 154,3 157,4 102,0

Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери

Кількість лікарень одиниць 3 3 х

Кількість сімейних амбулаторій одиниць 12 12 х

Кількість фельдшерських та фельдшерсько-акушерських 

пунктів
одиниць 19 19 х

Кількість лікарняних ліжок ліжок 201 201 х

Кількість дошкільних закладів одиниць 23 23 х

   в них дітей осіб 1394 1296 93,0

Кількість денних загальноосвітніх шкіл (на початок 

навчального року)
одиниць 22 22 х

Потужність денних загальноосвітніх шкіл уч.місць 9068 9068 х

Кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл осіб 4250 4380 103,1



Кількість прийомних сімей одиниць 10 9 х

   в них виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування
осіб 21 18 х

Кількість дитячих будинків сімейного типу одиниць 1 1 х

Кількість стадіонів одиниць 1 1 х

   в них місць одиниць 1500 1500 х

Плавальні басейни одиниць 1 1 х

Кількість підприємств роздрібної торгівлі одиниць 284 289 101,8

Забезпеченість торговою площею на 1 тис. жителів кв.м 370,3 370,5 100,1

Кількість підприємств побутового обслуговування населення одиниць 127 127 х

Показники фонду оплати праці та середньомісячної 

заробітної плати на бюджетоутворюючих підприємствах 

міста

Фонд оплати праці, всього млн. грн. 431,3* 567,4* 131,6*

в тому числі штатних працівників млн. грн. 431,3* 567,4* 131,6*

Середньомісячна заробітна плата одного штатного 

працівника
грн. 6475* 8687* 134,2*

Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно 

активним підприємствам(на кінець звітного періоду)
тис.грн. 689 594,3 х

Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню

Кількість одержувачів пенсій (середньорічна) тис. осіб 36,1 25,4 70,4

Середньомісячний розмір пенсії грн. 2074,6 2948,7 142,1

Кількість одержувачів житлових субсидій осіб 9720 9445 97,2

Видатки бюджету на надання житлових субсидій млн.грн. 28,4 70,7 в 2,5 р.б.

Кількість одержувачів державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям
осіб 1155 1057 91,5

Видатки бюджету на надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям
млн.грн. 10,6 8,6 81,2

* згідно моніторингу по 33 підприємствам міста


