
УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

17.08.2021                                                                                        № 293

м. Лиман

Про  розробку  проєкту

Програми  економічного  і

соціального  розвитку

Лиманської  міської

територіальної  громади  на

2022 рік 

На  виконання  листа  Донецької  обласної  державної  адміністрації,  Донецької

обласної  військово-цивільної  адміністрації  від  05.08.2021  року  № 0.2/16/1499/0/2-21

“Про розробку проєктів програм економічного і соціального розвитку територіальних

громад  на  2022 рік”,  відповідно  до  положень  законів  України  “Про  державне

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,

“Про засади державної  регіональної  політики”,  керуючись  ч.  4  п.  9  ст.  42  Закону

України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1.  Розробити  проєкт  Програми  економічного  і  соціального  розвитку

Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік (далі - Програма).

2.  Затвердити  Перелік  розділів  Програми  економічного  і  соціального  розвитку

Лиманської  міської  територіальної  громади  на  2022  рік  та  управлінь  і  відділів,

відповідальних за її виконання (додаток 1).

3.  Зобов’язати  управління  та  відділи  міської  ради  та  виконавчого  комітету,

комунальні підприємства:

3.1. розробити проєкти розділів Програми, погодити їх з фінансовим управлінням

Лиманської  міської  ради  (в  частині  здійснення  витрат  за  рахунок  коштів  бюджету

територіальної  громади)  та  із  структурними  підрозділами  облдержадміністрації  за

напрямками діяльності та подати їх до  10 вересня 2021 року до відділу економічного

розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради;

3.2. при складанні розділів Програми дотримуватись положень Стратегії розвитку

Донецької області на період до 2027 року, Плану заходів з її реалізації у 2021-2023 роках та

Стратегії розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади до 2025 року;

3.3.  у  разі  підготовки  пропозицій  щодо  внесення  змін  до  Програми  надавати

висновок щодо ймовірного впливу запропонованих змін на стан довкілля та стан здоров’я

населення.

4. Покласти відповідальність на заступників міського голови, начальників управлінь

та відділів міської ради та виконавчого комітету, головного спеціаліста з питань державної

допомоги суб’єктам господарювання виконавчого комітету міської ради (Переволоцька),



керівників  комунальних  підприємств  за  виконання  Закону  України  “Про  державну

допомогу суб’єктам господарювання”, подання до Антимонопольного Комітету України

повідомлень  про  державну  допомогу,  якщо  така  має  місце  в  заходах  Програми,  та

здійснення моніторингу заходів Програми, які підпадають під його дію.

5.  Суб’єкти  господарювання  відповідно  до  Закону  України  “Про  державну

допомогу суб’єктам господарювання”, які мають намір отримати:

5.1. державну допомогу, зобов’язані подати її надавачеві відомості про господарську

діяльність, про державну допомогу, отриману ними за останніх п’ять років, про правові

підстави для отримання державної допомоги, її форму та мету;

5.2. незначну державну допомогу, зобов’язані подати її надавачеві відомості про

господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу, отриману ними

протягом останніх трьох років, її форму та мету.

6.  Відділу  житлово-комунального  господарства  (Удовиченко)  здійснити

стратегічну  екологічну  оцінку  (СЕО)  Програми  економічного  і  соціального  розвитку

Лиманської  міської  територіальної  громади  на  2022  рік  до  01.12.2021  року  та  в

подальшому здійснювати СЕО змін до неї відповідно до Закону України “Про стратегічну

екологічну оцінку”.

7.  Відділу економічного  розвитку  і  торгівлі  виконавчого  комітету  міської  ради

(Андрєєва):

7.1. забезпечити координацію і методичне забезпечення розробки Програми;

7.2.  оформити  проєкт  Програми  та  подати  до  департаменту  економіки

облдержадміністрації;

7.3. розмістити проєкт Програми на офіційному веб-сайті міської ради для

отримання пропозицій та зауважень;

7.4.  узгоджений  та  опрацьований  проєкт  Програми  подати  на  попередній

розгляд виконавчого комітету та затвердження міською радою.

8.  Організацію та контроль за розробкою розділів проєкту Програми покласти на

заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.

9. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова              О. В. Журавльов



Додаток

до розпорядження

міського голови

17.08.2021 № 293

Перелік
розділів Програми економічного і соціального розвитку
Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік
та управлінь і відділів, відповідальних за її виконання

Прізвище, 

ім'я та по-батькові
Посада

Розділ 

Програми економічного і соціального розвитку

Андрєєва  Ганна

Сергіївна

начальник  відділу

економічного  розвитку  і

торгівлі  виконавчого

комітету міської ради

1) Паспорт програми

2)  Аналіз  соціально-економічного  становища  в

динаміці за останні 3 роки

3)  Характеристика  актуальних  проблем  розвитку

економіки  та  соціальної  сфери  територіальної

громади

4)  Головна  мета  та  пріоритети  соціально-

економічного розвитку на 2022 рік

5)  Перелік  заходів  щодо  забезпечення  виконання

завдань програми

6)  Основні  показники  економічного  і  соціального

розвитку на 2022 рік

7) Ключові індикатори ефективності реалізації заходів

та проєктів програми

8)  Зведена  інформація  про  фінансове  забезпечення

заходів програми за напрямками

9)  Зведена  інформація  про  фінансове  забезпечення

інвестиційних проєктів програми за напрямками

10)  Перелік інвестиційних проєктів, реалізація яких

пропонується у 2022році

11) Показники щодо розвитку промисловості

12) Агропромисловий комплекс

13)  Показники  чисельності  та  оплати  праці

найманих працівників

14) Розвиток підприємницького середовища

15) Пенсійне забезпечення

16)  Розвиток  ринку  внутрішньої  торгівлі  та

надання побутових послуг населенню. Захист прав

споживачів

17)  Розвиток  зовнішньоекономічної  діяльності,

міжнародної і міжрегіональної співпраці

Авдєєнко  Наталія

Олександрівна

начальник  відділу

інвестиційної  діяльності

виконавчого  комітету  міської

ради

1) Актуальні проблемні питання  розвитку

2)  Інвестиційна  діяльність  та  розвиток

інфраструктури

3)  Розвиток  зовнішньоекономічної  діяльності,

міжнародної і міжрегіональної співпраці

4)  Зведена  інформація  про  фінансове  забезпечення

інвестиційних проєктів програми за напрямками

5) Перелік інвестиційних/інфраструктурних проєктів,

реалізація яких пропонується у 2022 році

6) Ключові індикатори ефективності реалізації заходів

та проєктів програми

Арматова  Вікторія

Сергіївна

начальник відділу внутрішньої

політики виконавчого комітету

міської ради

1) Актуальні проблемні питання розвитку

2)  Розвиток  інформаційного  простору.

Забезпечення  доступу  до  неупереджених  джерел

інформації

3) Розвиток громадянського суспільства



Голєв 

Сергій Іванович

начальник  служби  у

справах дітей міської ради

1) Актуальні проблемні питання розвитку

2) Захист  прав  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених

батьківського піклування

Діденко 

Надія Миколаївна

начальник  управління

освіти,  молоді  та  спорту

міської ради

1) Актуальні проблемні питання розвитку

2) Освіта

3) Фізичне виховання та спорт

4) Підтримка сім'ї, дітей та молоді

5)  Основні  показники  економічного  і  соціального

розвитку на 2022 рік

6)  Ключові  індикатори  ефективності  реалізації

заходів та проєктів програми

Єрьоменко 

Тетяна Анатоліївна

директор  Лиманського

міського  центру  зайнятості

(за згодою)

1) Актуальні проблемні питання  розвитку

2) Ринок праці. Зайнятість населення

3)  Основні  показники  економічного  і  соціального

розвитку на 2022 рік

4)  Ключові  індикатори  ефективності  реалізації

заходів та проєктів програми

Красногрудь

Наталія Анатоліївна 

начальник  відділу

земельних  відносин

виконавчого  комітету

міської ради

1) Актуальні проблемні питання  розвитку

2) Розвиток земельних відносин

3)  Ключові  індикатори  ефективності  реалізації

заходів та проєктів програми

Кича Катерина 

Іванівна

т.в.о.  начальника  відділу

містобудування  та

архітектури  виконавчого

комітету міської ради

1) Актуальні проблемні питання розвитку

2)  Впровадження  заходів  територіального

планування 

3) Житлове будівництво

4)  Ключові  індикатори  ефективності  реалізації

заходів та проєктів програми

Гамаюнова  Юлія

Миколаївна

начальник  відділу

обслуговування  громадян

№3  (сервісний  центр)

управління  обслуговування

громадян  Головного

управління  Пенсійного

фонду України в Донецькій

області (за згодою)

1) Актуальні проблемні питання  розвитку

2) Пенсійне забезпечення 

3)  Основні  показники  економічного  і  соціального

розвитку на 2022 рік

Мальченко 

Ганна Вікторівна

начальник  управління

соціального  захисту

населення міської ради

1) Актуальні проблемні питання розвитку

2) Соціальний захист населення

3)  Заходи,  пов’язані  з  наслідками  проведення

ООС,  АТО  на  території  області.  Підтримка

внутрішньо переміщених осіб

4)  Основні  показники  економічного  і  соціального

розвитку на 2022 рік

5)  Ключові  індикатори  ефективності  реалізації

заходів та проєктів програми

Мордвінов 

Артур

В'ячеславович

начальник  відділу

інформаційних  технологій

виконавчого  комітету

міської ради

1) Актуальні проблемні питання розвитку

2)  Розвиток  інформаційного  простору.

Забезпечення  доступу  до  неупереджених  джерел

інформації

Муравльова  Олена

Миколаївна

Манцева  Наталія

Іванівна

головний спеціаліст відділу

охорони  здоров’я

виконавчого  комітету

міської ради 

начальник відділу обліку та

звітності,  головний

бухгалтер  виконавчого

1) Актуальні проблемні питання розвитку

2) Охорона здоров'я 

3)  Основні  показники  економічного  і  соціального

розвитку на 2022 рік

4)  Ключові  індикатори  ефективності  реалізації

заходів та проєктів програми



Олефіренко  Валерій

Леонідович

Ребров  Андрій

Владиславович

комітету міської ради

директор  КНП  “Лиманська

центральна  районна

лікарня”

директор  КНП  “Центр

первинної  медико-

санітарної  допомоги”

міської ради

Погорелов

Олександр

Володимирович

Угнівенко  Ігор

Миколайович 

керуючий  справами

виконавчого  комітету

міської ради

начальник  Краматорського

районного  управління

поліції  відділу  поліції  №3

підполковник  поліції

Головного  управління

Національної  поліції

України в Донецькій області

(за згодою)

1) Актуальні проблемні питання розвитку

2) Захист прав і свобод громадян

Пилипенко 

Тетяна Вікторівна

начальник  фінансового

управління міської ради

1) Актуальні проблемні питання розвитку

2) Бюджетна політика

3)  Основні  показники  економічного  і  соціального

розвитку на 2022 рік

Ройко 

Марина Михайлівна

начальник  відділу  надання

адміністративних  послуг

виконавчого комітету міської

ради

1) Актуальні проблемні питання розвитку

2) Розвиток районів та територіальних громад області

(в частині розвитку та функціонування ЦНАП)

3) Показники про кількість та види адміністративних

послуг, що надаються

Роменська  Наталія

Володимирівна

начальник відділу культури і

туризму міської ради

1) Актуальні проблемні питання розвитку

2) Культура і туризм

3) Ключові індикатори ефективності реалізації заходів

та проектів програми

Титаренко 

Володимир 

Іванович

начальник відділу  з  питань

надзвичайних  ситуацій,

мобілізаційної  роботи  та

військового  обліку

виконавчого   комітету

міської ради

1) Актуальні проблемні питання розвитку

2) Захист населення і територій від надзвичайних

ситуацій

Удовиченко

Катерина Вікторівна

начальник відділу житлово-

комунального  господарства

виконавчого  комітету

міської ради

1) Актуальні проблемні питання розвитку

2)  Житлове  господарство  та  комунальна

інфраструктура

3)  Охорона  навколишнього  природного

середовища

4) Енергозабезпечення та енергоефективність

6) Дорожньо-транспортний комплекс

7)  Основні  показники  економічного  і  соціального

розвитку на 2022 рік

8) Ключові індикатори ефективності реалізації заходів

та проєктів програми

9) Здійснити стратегічну екологічну оцінку Програми

економічного  і  соціального  розвитку  Лиманської

міської територіальної громади на 2022 рік

Керуючий справами                                                                                О. В. Погорелов


