
1.1. Тенденції економічного і соціального розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

 

Місто Лиман засноване слобідськими козаками у 1667 році, розташоване на 

півночі Донецької області, межує з Харківською та Луганською областями.  

Лиманська об'єднана територіальна громада утворилася шляхом об'єднання 

Лиманської міської, дванадцяти сільських та селищних рад в липні 2015 року в межах 

територіальної одиниці району. 

 Центр громади - місто Лиман. 

 Територія - 1209,75 кв.км. 

 Об'єдналося 40 населених пунктів. 

На даний час Лиманська ОТГ є однією з найбільших та унікальною в Україні, 

оскільки об’єднання відбулося в межах територіальної одиниці Лиманського району 

без функціонування райдержадміністрації та районної ради.  

 

В 2018 році очікуване надходження загального фонду (з трансфертами) складе 

597,1 млн. грн., в т.ч. загальний фонд без трансфертів очікується в сумі 223,0 млн. грн., 

або 108,6 % до річного плану. Надходження спеціального фонду очікуються в сумі 30,7 

млн. грн., або 126,8 % до фактичного виконання 2017 року. 

Основним джерелом формування доходної частини бюджету є податок з 

доходів фізичних осіб та плата за землю, а бюджетоутворюючими для громади є 

підприємства залізничного транспорту (12 структурних підрозділів регіональної філії 

“Донецька залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”). 

 

Структура доходів загального фонду бюджету ОТГ 

(без трансфертів), млн. грн. 
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Очікується одержати у 2018 році: 

 податку з доходів фізичних осіб у сумі 170,0 млн. грн., або 108,8 % до 

відповідного періоду 2017 року; 

 плати за землю - 21,6 млн. грн. (98,0 % до виконання 2017 року); 

 акцизного податку - 6,3 млн. грн. (117,2 % до виконання 2017 року); 

 єдиного податку з підприємницької діяльності - 14,5 млн. грн. (105,2 % до 

виконання 2017 року); 

 податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 2,1 млн. грн. 

(147,9 % до виконання 2017 року). 

 



Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади  

(без трансфертів), млн. грн. 
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В 2018 році доходи бюджету об’єднаної територіальної громади (без 

трансфертів), в порівнянні з 2014 роком, збільшаться в 4,5 рази. 

 

Динаміка трансфертів з державного бюджету, млн. грн. 
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Трансферти з державного бюджету, в порівнянні з 2014 роком, збільшаться в 2,9 

рази і складуть майже 382 млн. грн. 

 

Видатки по загальному фонду в 2018 році очікувано складуть:  

 соціальний захист - 234,2 млн. грн. (122,2 % виконання 2017 року); 

 освіта - 171,3 млн. грн. (132,9 % до виконання 2017 року); 

 охорона здоров’я - 55,7 млн. грн. (101,1 % до виконання 2017 року); 

 житлово-комунальне господарство - 14,6 млн. грн. (106,1 % до виконання 

2017 року), тощо. 

 

Структура видатків  

об’єднаної територіальної громади, млн. грн. 
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По спеціальному фонду очікувані видатки складуть 114,0 млн. грн. (100,5 % до 

виконання 2017 року), в тому числі на: капітальний ремонт доріг - 10,0 млн. грн., 

благоустрій - 2,2 млн. грн., житлово-комунальне господарство - 1,8 млн. грн.  
 

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх 

рівнів у 2018 році очікувано складуть 385,1 млн. грн., або 96,4 % до факту 2017 року. 

 

Динаміка податків, зборів та інших обов’язкових платежів 

до бюджетів усіх рівнів, млн. грн. 
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Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів 

усіх рівнів в 2018 році, в порівнянні з 2014 роком, збільшаться в 2,2 рази. 

 

Сума податкового боргу до бюджетів усіх рівнів станом на 01.01.2019 року 

складе 10,4 млн. грн. (111,0 % до фактичного виконання 2017 року), в тому числі: до 

державного бюджету - 5,3 млн. грн., до місцевого бюджету - 5,1 млн. грн.  

В 2019 році планується продовжити роботу з платниками податків щодо 

своєчасної та повної сплати поточних податкових нарахувань, проводитимуться заходи 

щодо примусового стягнення податкового боргу. 
 

Чисельність постійного населення на 1 січня 2018 року складала 42,5 тис. осіб, 

до кінця року чисельність очікувано складе 42,1 тис. осіб, у тому числі віком 16-59 

років - 23,7 тис. осіб (98,4 % до минулого року), дітей віком до 16 років - 7,5 тис. осіб 

(93,4 %). Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку очікувано складе 

558 осіб (104,5 % до показника 2017 року). 

Протягом року чисельність населення зменшиться на 359 осіб за рахунок 

природного скорочення, яке складе 560 осіб, а міграційний приріст становитиме 201 

особа.  

Загальна характеристика природного руху населення до кінця 2018 року 

очікувано становитиме: число народжених 340 осіб, число померлих 900 осіб. 
  

Чисельність постійного населення за період 2014-2018 роки 
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Показники народжуваності та смертності за 2014-2018 роки 
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Чисельність народжених за 5 років склала 1927 особи, а померлих - 4718. 

Відповідно спостерігається і зменшення чисельності наявного населення з 2014 року на 

2,2 тис. осіб. 

 

За 2018 рік очікуваний фонд оплати праці складе 1375,4 млн. грн. 

Аналіз рівня середньомісячної заробітної плати здійснюється за діаграмою: 

 

Динаміка 

середньомісячної заробітної плати  штатних працівників 

за 2014-2018 роки, грн. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2014 2015 2016 2017 2018

3205 3047

4498 6690 8500

 
З 2014 року середньомісячна заробітна плата збільшилась в 2,7 рази і складе у 

2018 році 8500 грн. 

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників до кінця року очікувано 

становитиме 13485 осіб (у 2017 році - 13976 осіб). 

Станом на 01.10.2018 року заборгованість з виплати заробітної плати 

становить 1263,7 тис. грн., у тому числі по 1 економічно активному підприємству - 

420,8 тис. грн. (49 осіб) та по 1 підприємству банкруту - 842,9 тис. грн. (39 осіб). 

 

Очікувані видатки Пенсійного фонду збільшаться відносно до показника 2017 

року на 18,1 % і складуть 869,8 млн. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динаміка середньомісячного розміру виплати на 1 пенсіонера за період 

з 2014 по 2018 роки, грн. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014 2015 2016 2017 2018

1540,9

2303,7

1938,7

2591,8
2924,3

 
 

За період з 2014 по 2018 роки середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера 

збільшився на 89,8 % або на 1383,4 грн. 

 

Динаміка кількості одержувачів пенсій  

за 2014-2018 роки, тис. осіб 
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В зв’язку зі збільшенням кількості переселенців із тимчасово окупованих 

територій, середньорічний показник одержувачів пенсій протягом останніх п’яти років 

збільшився на 14,3 % і на кінець 2018 року очікувано складе 24,8 тис. осіб. 

 

Ринок праці. Очікуваний показник чисельність незайнятих громадян, які 

звернулися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, до кінця 

року становитиме 1050 осіб, що на 3,3 % менше показника минулого року. Чисельність 

внутрішньо переміщених осіб, які скористалися послугами центру зайнятості до кінця 

року складе 110 осіб (78,6 % до показника 2017 року). 

 

Динаміка чисельності безробітних, які отримували послуги служби зайнятості 

протягом 2014-2018 років 
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Передбачається до кінця 2018 року працевлаштувати 800 осіб, що на 14,6 % 

більше минулорічного показника. Чисельність осіб, які пройшли професійну 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації очікувано складе 288 осіб  

(100,7 %).  

 

Чисельність осіб, які пройшли професіональну підготовку та 

працевлаштувались протягом 2014 - 2018 років  
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Очікувана чисельність осіб, які приймали участь у громадських роботах 

складе 520 осіб. Протягом 2014-2018 років тимчасову зайнятість отримали 2,7 тис. осіб, 

витрати коштів склали 1,5 млн. грн. 
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Кількість вакансій, поданих роботодавцями до кінця року очікувано складе 790 

одиниць (102,5 % до рівня минулого року). З метою підвищення 

конкурентноспроможності клієнтів служби зайнятості та покращення співпраці з 

роботодавцями, протягом січня-вересня 2018 року створено 13 відеорезюме та 

проведено 139 онлайн-бесіди, створено 27 відео-вакансій. Але на місцевому ринку 

праці залишається проблема щодо невідповідності структури незайнятого населення зі 

структурою вільних робочих місць.  

 

Соціальний захист населення. Основною метою є підвищення якості та 

ефективності соціальних послуг, забезпечення матеріальної підтримки 

малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, інвалідів, ветеранів, внутрішньо переміщених 

осіб, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, забезпечення соціального 

захисту найуразливіших верств населення, забезпечення безпечних умов праці на 

виробництві. 

До кінця 2018 року передбачається збільшення видатків згідно з законами 

України: 

 на отримання житлових субсидій - на 31,1 % (13 тис. осіб на суму 112 млн. грн.); 



 на державну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування на 3 % (10 прийомних сімей та 1 будинок сімейного типу) і складуть 

1,5 млн. грн.; 

 на допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам на 6,7 % (567 осіб) і 

становитимуть 14,4 млн. грн. 

З метою підвищення рівня інформованості населення про заходи соціального 

захисту, суттєвого покращення соціального обслуговування створений Мобільний 

соціальний офіс для комплексного виїзного обслуговування населення: протягом січня-

вересня 2018 року здійснено 190 виїздів, прийнято 4,6 тис. заяв, надано 4,1 тис. 

консультацій та заплановано 49 виїздів до кінця року. 

 

Кількість отримувачів житлових субсидій за 2014-2018 роки, тис. осіб 
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З 2014 року кількість отримувачів житлових субсидій збільшилась в 5 разів.  

 

Видатки бюджету на отримання житлових субсидій, млн. грн. 
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До кінця 2018 року очікувані видатки за призначеними субсидіями збільшаться 

відносно 2017 року на 31,1 % і складуть 112 млн. грн. 

Компенсаційні виплати пільговій категорії громадян (14,2 тис. осіб) 

становитимуть 7,5 млн. грн. (108,7 % до рівня минулого року). 

Чисельність внутрішньо переміщених осіб з січня 2015 року (14,5 тис. осіб) 

збільшилась на 68,3 % та до кінця 2018 року очікувано становитиме 24,5 тис. осіб, у з 

них пенсіонерів - 14,7 тис. осіб, інвалідів - 1,0 тис. осіб, дітей - 3,8 тис. осіб, 

працездатних осіб - 5 тис. осіб. 

Допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг, отримують 2,3 тис. сімей, витрати складуть 48,3 млн. грн. 

Компенсаційні виплати з бюджету ОТГ за пільгове перевезення окремих 

категорій громадян протягом 2017-2018 років склали: 

- залізничним транспортом - 1950 тис. грн.; 

- автомобільним транспортом - 713,2 тис. грн. 

На території Лиманської ОТГ функціонують заклади, які надають соціальні 

послуги: 

- Управління соціального захисту населення; 

-  Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) м. Лиман; 

-  Лиманський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; 



-  Центр соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лиман. 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2018 рік збільшиться на 17,5 % в 

порівнянні з 2017 роком і складе 241,2 млн. грн., в розрахунку на одну особу - 5663 грн. 

 

 

Динаміка 

обсягів реалізованої продукції за період 2014-2018 роки, млн. грн. 
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За період з 2014 по 2018 роки обсяги реалізованої продукції зросли відповідно з 

85,0 млн. грн. до 241,2 млн. грн., або в 2,8 рази. 

 

Структура обсягів реалізації за видами діяльності у 2018 році, % 
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Підприємства переробної промисловості займають найбільш вагому частку в 

загальному обсязі реалізованої продукції - 147,4 млн. грн. (61,1 %); виробництво і 

розподіл тепла, газу, води - 81,4 млн. грн. (33,8 %), добувна промисловість становитиме 

12,4 млн. грн. (5,1 %). 

У 2018 році збільшиться виробництво: 

 овочів консервованих натуральних (ТОВ “Всесто”) на 32,1 % та становитиме 

180 тонн; 

 кормів, готових для тварин, що утримують на фермах (ТОВ “Краснолиманський 

комбікормовий завод”) на 72,1 % і складе 2740 тонн; 

 будівельних сумішів (ПП “Полімін-Донбас”) - на 6,4 % і становитиме 25 тис. 

тонн; 

 виробів з бетону (ТОВ “Леман-Бетон”) вироблено 40 тис. тонн (100,3 %). 

 Виробництво борошна, хліба та хлібобулочних виробів залишиться на рівні 

минулого року (ТОВ “Чайка”) і складе відповідно 5550 тонн та 5000 тонн.  
  

В порівняні з 2014 роком: збільшилось виробництво борошна на 62,7 %, хліба та 

хлібобулочних виробів - на 46,8 %, будівельних сумішів - на 39,9 %, кормів готових для 

сільгосптварин - на 4,1 %.  

Продовжується робота з організації Індустріального парку “Лиманський”, план 

створення якого передбачає будівництво сучасного, високотехнологічного розвиненого 

господарського комплексу з орієнтацією на виробництво будівельних та 



теплоізоляційних матеріалів; виробництво елементів обладнання у сфері 

альтернативної енергетики. Очікувана кількість нових робочих місць - 1200. 

Розроблені та отримані технічні умови для приєднання до мереж 

газопостачання, водопостачання та електричних мереж; визначені покрокові заходи 

щодо розробки проектно-кошторисних документацій для розбудови інженерно-

транспортної інфраструктури до промислового майданчика ІП “Лиманський”. До кінця  

року планується отримати проектно-кошторисні документації та позитивні експертні 

звіти.  

Наступним кроком створення індустріального парку є реалізація проекту 

“Розбудова інженерно-транспортної інфраструктури Індустріального парку 

“Лиманський”. 

 

Житлово-комунальне господарство 

 Комунальне обслуговування території Лиманської ОТГ виконують  

підприємства: КП “Лиманська служба єдиного замовника”; ВО “Краснолиманська 

тепломережа” ОКП “Донецьктеплокомуненерго”; Лиманське ВУВКГ КП “Компанія 

“Вода Донбасу”. Благоустроєм міста, сіл та селищ займаються КП “Лиманський 

“Зеленбуд”, філія “Автодор № 6” ДП “Донецький облавтодор” ВАТ “ДАК 

“Автомобільні дороги України”, ТОВ “Енергія”, Лиманський РЕМ. 

 

На розвиток інфраструктури громади протягом 2016-2018 років виконані 

наступні заходи: 

 Капітально відремонтовано: 

-  36 автомобільних доріг - 57 млн. грн.; 

-  мережі зовнішнього освітлення 15 населених пунктів громади - 7,3 млн. грн.; 

-  водопостачання 5 населених пунктів - 6,6 млн. грн.; 

-  47 житлових будинків - 13,9 млн. грн. 

 Здійснено поточний ремонт 254 доріг - 11,8 млн. грн. 

 Придбано, встановлено та дооснащено 23 дитячих ігрових майданчика - 1,4 млн. 

грн. 

 Придбано спеціалізовану техніку для комунальних підприємств - 19 одиниць - 

23,7 млн. грн. 
 

Загальні витрати в галузі житлово-комунального господарства склали 

160 млн. грн., що надало змогу забезпечити надання якісних послуг населенню з питань 

благоустрою, капітального та поточного ремонту житлового фонду, водопровідно-

каналізаційного господарства, теплопостачання, тощо. 

 

Кількість підприємств, які здійснюють сільськогосподарську діяльність з 2014 

року збільшилось на 13 та становить 94. Земля в обробітку складає 34,3 тис. га. Обсяг 

валової продукції за 2018 рік порівняно з 2017 роком зменшився на 16,4 % і склав 107,7 

млн. грн. Під зерновими культурами було засіяно 20,2 тис. га, що на 21,7 % більше 

рівня минулого року. Валовий збір зерна зменшився на 8 % і склав 43,7 тис. тонн. 

Технічні культури займають площу 11 тис. га (72 %), виробництво соняшника 

складає 15,3 тис. тонн (69,5 % до минулого року). 

 

Динаміка врожайності зернових культур та соняшника  

за період 2014-2018 роки, ц/га 
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Протягом 2014-2018 років внесено 14,8 тис. тонн мінеральних добрив. Щорічно 

обробляється гербіцидами до 25 тис. га посівів, проводиться підживлення озимих 

культур на площі від 11 до 14 тис. га.  

Для підвищення якості та своєчасності проведення сільгоспробіт за останні 5 

років господарствами за власні кошти закуплено 169 одиниць техніки на суму 146,8 

млн. грн.  

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

зернова компанія України” та іншими операторами зернового ринку.  

Кількість земельних паїв - 5200, виплата за оренду земельних паїв здійснюється 

в розмірі 3-5 % від грошової оцінки земельної ділянки (паю).  

 

В результаті виконання Програми розвитку земельних відносин передбачається 

забезпечити раціональне і ефективне використання та охорону земель, розпорядження 

земельними ділянками в інтересах громади, розвиток ринку земель.  

З 2016 року розпочата процедура проведення земельних торгів у формі аукціону  

з продажу права оренди земельних ділянок, проведено 2 аукціони на земельні ділянки 

загальною площею 25 га. На даний час виставлено 52 земельні ділянки комунальної 

власності для продажу права оренди чи права власності на них.  

Громада об’єдналася в липні 2015 року, але і досі на законодавчому рівні не 

вирішено питання передачі повноважень розпоряджатися землями за межами населених 

пунктів. 

 

За період 2014-2018 роки на виконання заходів з охорони навколишнього 

природного середовища направлено 12,8 млн. грн. За рахунок місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища: 

- придбано контейнерів для складування відходів - 106 од. на 200 тис. грн.; 

- ліквідовано несанкціонованих звалищ - 1181 од. 

За рахунок власних коштів ДП “Лиманське лісове господарство” відновлено 

лісових насаджень на площі 1,1 тис. га, витрати склали 4,8 млн. грн. 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

За підсумками паспортизації 2016-2018 років на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади функціонує 45 зареєстрованих в Державному реєстрі 

потенційно-небезпечних об’єктів та 51 - що підлягають паспортизації. 

На території Лиманської об’єднаної територіальної громади розташований 

лісовий фонд Національного Природного парку “Святі гори” та ДП “Лиманський 

лісгосп”. Загальна площа лісового фонду складає 35,2 тис. га. Охорона лісу 

здійснюється 4 лісництвами.  

З метою захисту життя та здоров'я мешканців, будівель на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади для швидкого прибуття підрозділу та проведення 

відповідних кваліфікованих заходів, створено комунальний заклад “Лиманський центр 

безпеки громадян”, в підпорядкування якого передані три місцеві пожежно-рятувальні 

команди. Загальна кількість штатних одиниць закладу становить 56 осіб, які 

утримуються за рахунок бюджету ОТГ. 

 

Головною метою розвитку житлового будівництва є забезпечення доступним 

за вартістю житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в першу 

чергу внутрішньо переміщених осіб; збільшення обсягів житлового будівництва. 

До кінця 2018 року очікується введення в експлуатацію 1950 м2 житла 

індивідуальних забудовників, у тому числі в міській місцевості - 1075 м2 , в сільській 

місцевості - буде введено в експлуатацію 875 м2 житла. Загальна вартість житла 

становитиме 22,8 млн. грн. (кошти індивідуальних забудовників). 

Станом на 01.11.2018 року на квартирному обліку перебуває 456 сімей (з них 

першочерговий облік - 117 сімей, позачерговий облік - 129 сімей). На даний час 

проводиться робота щодо придбання житла пільговій категорії громадян: дітям-сиротам 



та дітям, позбавлених батьківського піклування. До кінця року очікується придбання 14 

квартир для забезпечення житлом даної категорії громадян. 

Протягом 2016-2018 років за кошти бюджету ОТГ розроблено проектно-

кошторисні документації на реконструкцію двох гуртожитків, що надасть змогу 

забезпечити тимчасовим житлом 137 внутрішньо переміщених осіб та дітей-сиріт. 

 

З метою ефективного споживання енергоресурсів розроблена та затверджена 

Програма з енергозбереження та енергоефективності на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади. 

Енергозбереження є одним з пріоритетних напрямків для досягнення 

максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в галузях 

економіки, зменшення шкідливого впливу на довкілля.  

Протягом 2014-2018 років проведено енергоаудит в 22 закладах освіти (у тому 

числі в 5-ти закладах за рахунок грантової програми Європейського Союзу); трьох 

закладах охорони здоров’я та соціальної сфери. На виконання даних заходів направлено 

555,8 тис. грн., у тому числі коштів бюджету ОТГ - 416,3 тис. грн. 

Здійснено заміну ламп та світильників на енергозберігаючі - 1,4 тисячі одиниць на 

суму 108,2 тис. грн. 

 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів складається з 9 шкіл, 1 ліцею, 

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

- ЗОШ І ступеню”, в яких навчається 4531 учень.  

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

1307 дітей дошкільного віку.  

У відділі освіти діє Центр позашкільної освіти, у якому навчаються 1048 учнів у 

68 групах. 
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Протягом 2016-2018 років з бюджету ОТГ на розвиток освіти                                 

направлено 68,5 млн. грн., які направлені на: 

 забезпечення харчуванням учнів та дітей дошкільного віку; 

 забезпечення літнім оздоровленням дітей пільгової категорії; 

 придбання комп’ютерної та оргтехніки, кабінетів, меблів, кухонного та 

побутового обладнання; 

 виконання капітальних та поточних ремонтів закладів освіти; 

 розробку проектно-кошторисних документацій; 

 забезпечено підвіз 859 учнів до місця навчання з 15 шкіл громади (19 

населених пунктів). Всього задіяно 15 шкільних автобусів; 

 збереження мережі дошкільних навчальних закладів з логопедичними 

групами; 

 поточне утримання центра позашкільної роботи, тощо. 



 

За роки існування ОТГ придбано: 

- 7 шкільних автобусів; 

- трактор для Зарічненської ЗОШ; 

- спецавтомобіль для перевезення харчування; 

Визначено 2 опорні школи: ЗОШ № 2 та Дробишевська ЗОШ. 

 

З метою оптимізації закладів освіти: 

- проведено закриття Закітнянської ЗОШ І-ІІ ступенів,  

- Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів та ДНЗ с. Новоселівка були реорганізовані в 

Новоселівський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад”; 

Відкрито: 

- додаткові дошкільні групи в ДНЗ с-ща Зарічне та сел. Ярова на 20 місць в 

кожній; 

- 4 інклюзивні класи: ЗОШ № 2, ЗОШ № 5, Дробишевській ЗОШ та 

Новоселівському НВК; 

- інноваційний центр розвитку для дітей та молоді. 

 

Медичні послуги міста надають 2 лікарні, 12 сімейних амбулаторій, 19 

фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів, цілодобовий пункт 

невідкладної медичної допомоги, станція швидкої медичної допомоги, Науково-

дослідний інститут травматології і ортопедії Донецького національного медичного 

університету, Обласна травматологічна лікарня. 

Ліжковий фонд становить 201 ліжко. Укомплектованість лікарями становить          

76,0 %, середніми медичними працівниками - 81,0 %. Витрати з бюджету ОТГ на 1 

мешканця на утримання мережі закладів охорони здоров'я в 2018 році складуть                  

1010 грн. 
Кількість виявлених хворих на туберкульоз з уперше встановленим діагнозом в 

2018 році становить 13 випадків, що на 13 випадків менше ніж за аналогічний період 

2017 року. 
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Протягом 2016-2018 років: 

- придбано та передано у службове користування 4 квартири лікарям (хірургу, 

невропатологу, сімейним лікарям смт. Ярова та мікрорайону “Заводський”); 

- капітально відремонтовано будівлю дитячого відділення під сучасну клініко-

діагностичну лабораторію та денний стаціонар КЛПЗ “Лиманська центральна районна 

лікарня” - 1709,3 тис. грн.; 3 сільські заклади охорони здоров'я - 692,0 тис. грн.                

(амбулаторія с. Дробишево, ФАПи - с. Колодязі, с. Діброва); 

- подовжено навчання 7 студентів в вищих медичних закладах. З 2014 року 

кількість студентів, яким була надана фінансова допомога у навчанні становить 17 осіб; 

- проведено об’єднання КЗОЗ “Лиманська міська лікарня” та КЛПЗ “Лиманська 

центральна районна лікарня”. 

 



До занять фізичною культурою і спортом залучено майже 9,0 тис. осіб. В 

поточному році буде проведено 105 масових заходів. 

Утримується ДЮСШ (працює 14 відділень з таких видів спорту: пауерліфтинг, 

волейбол, баскетбол, футбол, футзал, рукопашний бій, боротьба самбо, гирьовий спорт, 

спортивний туризм, армспорт, дзюдо, настільний теніс, кікбоксинг та скелелазіння). На 

території ОТГ розташована Обласна база велоспорту, але без інфраструктури. 
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Наші спортсмени займали призові місця в кубках області України, Європи, 

міжнародних змаганнях. 

Лиманська ОТГ не має сучасної спортивної бази для тренувань та змагань. 

 

Діяльність установ культури була спрямована на збереження і розвиток 

культурної спадщини, розширення доступу населення до культурних надбань, 

підтримки творчої молоді, аматорських колективів. 

Мережу закладів відділу культури і туризму Лиманської ОТГ складає: 20 

клубних установ; централізована бібліотечна система, до якої входять 23 бібліотеки; 

музична школа; народний краєзнавчий музей. 

Працює 213 клубних формування, з них 136 - дитячих. В художніх та 

аматорських колективах займається 2097 учасників, із них 1410 - діти. 

До кінця року кількість проведених культурно-масових заходів складе 1425 

одиниць. Витрати на їх проведення складуть 1,4 млн. грн. 

 

Динаміка кількості проведених культурно-масових заходів, одиниць 
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У 2017 році придбана будівля для розташування музичної школи та протягом 

2018 року розроблена ПКД на реконструкцію цієї будівлі. 

 

Забезпечення права дитини на сімейне виховання є головним завданням у сфері 

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



Станом на 01.11.2018 року в ІЄАС “Діти” знаходиться інформація на 195 дітей, в 

тому числі: 

- діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 134 дитини; 

- діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків - 33 дитини; 

- діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які знаходяться в 

СОЦСР “Смарагдове місто” - 28 дітей. 

На території об'єднаної територіальної громади функціонує Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей. 

 

Динаміка  

фінансування центру соціально - психологічної реабілітації дітей 

(дитячого міського притулку), тис. грн. 

 
За рахунок коштів державного бюджету фінансується 9 прийомних сімей, в яких 

виховується 19 дітей та 1 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 6 дітей. 

У 2017 році придбано квартири та видано ордери 12 дітям-сиротам, у 2018 році 

очікувано 14 дітей отримають житло. 

 

Підвищення якості надання адміністративних послуг є одним з інструментів 

розвитку територіальних громад, важливим аспектом запровадження сучасних підходів 

до вдосконалення якості наданих адміністративних послуг. 

Протягом 2018 року збільшено перелік послуг, що надаються в Центрі надання 

адміністративних послуг з 105 до 151. 

До кінця року планується надати 22965 послуг. 
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Протягом 2018 року у ЦНАПі встановлено 2 автоматичних робочих місця зі 

спеціальним програмним комплексом для оформлення та видачі паспорта громадянина 

України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.  



Забезпечено електронною чергою та інформаційним кіоском, двома мобільними 

валізками адміністратора. До кінця поточного року планується завершити роботи з 

налагодження захищеного каналу зв’язку для оформлення та видачі паспортних 

документів. 

У 2019 році після проведення всіх технічних робіт та навчання адміністраторів, 

планується запустити 6 послуг ДМС України. Запровадження цих послуг не 

потребуватиме додаткового фінансування. 

 

Кількість фізичних осіб підприємців становить 1280 осіб (109,3 % до 

виконання 2017 року. 

Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва 

становить 29,6 млн. грн. (144,4 % до виконання 2017 року). 

Протягом останніх 2 років з обласного бюджету та бюджету ОТГ здійснюється 

софінансування проектів суб’єктів малого підприємництва для розвитку власного 

бізнесу. Кількість суб’єктів, яким надано підтримку становить 18 осіб. Основні 

напрями реалізації проектів: сільське господарство, медичні послуги, виробництво 

виробів із металу, інші. Реалізовується 18 проектів, витрати з бюджету ОТГ становлять 

3,0 млн. грн. та обласного бюджету - 4,3 млн. грн. 

 

Протягом 2014 – 2018 років в Лиманській об’єднаній громаді реалізовані 19 

проектів за кошти міжнародних партнерів в співфінансуванні з місцевого  бюджету, 

загальною вартістю майже 9,1 млн.грн. В результаті: 

- капітально відремонтовані приміщення Центральної міської бібліотеки, покрівля 

Новоселівського НВК, амбулаторія сімейного типу смт. Дробишеве, 

Новоселівська та  Шандриголівська ЗОШ;  

- забезпечено комп’ютерною та орг.технікою, меблями ЦНАП та заклади освіти; 

- встановлено камери відеоспостередження та освітлення території 

Дробишевської ЗОШ; 

- проведено комплекс топографо-геодезичних робіт по створенню цифрової 

топографічної основи масштабу 1:10000 території Лиманської ОТГ.  

 

Лиманська ОТГ має підтримку – державну субвенцію на формування 

інфраструктури. Протягом 2016-2018 року фінансова підтримка склала 45,7 млн.грн., 

в результаті капітально відремонтовано:  

- будівлю Ярівського ДНЗ,  

- водопостачання в 5 сільських населених пунктах, 

- адмінбудівля міської ради під розбудову ЦНАПу,  

- 21 автомобільна дорога,  

- придбано 6 одиниць спеціальної техніки для комунальних підприємств громади.  

 

В 2018 році в межах субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

реалізуються проекти на загальну суму 5,2 млн.грн.: 

- капітальний ремонт будівлі  Коровоярського НВК; 

- придбання бульдозера.  

 

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” впроваджуються 20 проектів на загальну суму 81,3 

млн. грн: 



капітальні ремонти: 

- системи водоводу в с. Нове,  

- мережі освітлення м. Лиман, с. Дробишеве, с. Діброва, с. Ямпіль; 

- 8 автомобільних доріг; 

- будівель ЗОШ № 5 та ДНЗ №6; 

- амбулаторій с. Дробишеве та с. Зарічне; 

- реконструкція котельні №15. 

  

Протягом 2016-2018 років здійснена підтримка з обласного бюджету в сумі 

майже 9,9 млн.грн. направлена на будівництво першого  в Україні Центру безпеки 

громадян (5,2 млн.грн), реконструкцію КНС «Чапаєва», будівництво КНС «Зелений 

Клин», придбання 26 квартири для дітей-сиріт (3,3 млн.грн). 

 

З 2016 року ведеться  робота щодо реалізації проектів в рамках  проекту 

Європейського інвестиційного банку “Надзвичайна кредитна програма для 

відновлення України”. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 754 «Про 

внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1068» був 

затверджений перелік проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам та співфінансування з місцевих бюджетів на реалізацію 

проектів в рамках “Надзвичайної кредитної програми для відновлення України” (Пул 

2а).  

 На території Лиманської об’єднаної територіальної громади, згідно Постанови, 

буде впроваджено 4 проекти: 

- капітальні ремонти ЗОШ №3 та ЗОШ №4;  

- реконструкції ЗОШ №2  та нежитлової будівлі-гуртожитку по вул. Студентській, 4. 

 

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в 2016 році 

відбудовано міст на с. Закітне та придбано медичне обладнання для сучасної клініко-

діагностичної лабораторії КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня”. 

  В 2018 році реалізуються 4 проекти на загальну суму 26,5 млн.грн.: 

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

діагностичний центр та  Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень 

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

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

Лиманського району.  

 

 

Протягом 2017 року в межах місцевої цільової програми “Громадський бюджет 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки” передбачено 500,0 

тис.грн. Реалізовано 5 проектів на загальну суму 268,4 тис.грн:  

- Встановлення зупинок в с. Рубці. 

Спортивні майданчики на території: 

- ДНЗ № 3, 

- ОСББ Надія,  

- ДНЗ № 4, 

- смт. Новоселівка. 

В 2018 році за результатами конкурсу передбачено фінансування 6 проектів на 

суму 750,0 тис. грн. На 2019 рік в межах програми заплановано виділення 1000,0 

тис.грн.  

 

За три роки впровадження децентралізації Лиманська об’єднана 

територіальна громада: 



 отримала прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, а також 

збільшений фінансовий ресурс; 

 провела перші вибори старост та сформувала 12 старостинських округів; 

 отримала повноваження: 

- у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення 

містобудівного законодавства; 

- паспортної та реєстраційної служб;  

- здійснення контролю за додержанням законодавства про працю. 

 Розробила і затвердила Статут та офіційну символіку громади, а також 

Стратегію розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року.  

Все це надає можливість створення безпечного та комфортного середовища для 

життя мешканців громади шляхом побудови ефективної системи влади. 

 


