
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     __18.08.2021____                                                                             № ____373_______ 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд та 
схвалення проєкту рішення 
міської ради “Про виконання 
Програми економічного і 
соціального розвитку 
Лиманської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 
рік за І півріччя 2021 року” 

 

  
 

Розглянувши проєкт рішення міської ради “Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади 
на 2021 рік за І півріччя 2021 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. Схвалити та внести на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради 

“Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік за І півріччя 2021 року”. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Авдєєнко Н. П. 

 
 

 
 
Міський голова                                       О. В. Журавльов 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

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 2021 рік                         
за І півріччя 2021 року 
 

Розглянувши інформацію начальника відділу економічного розвитку і торгівлі 
виконавчого комітету міської ради Андрєєвої Г. С. “Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади 
на 2021 рік за І півріччя 2021 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 Андрєєвої Г. С. про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік                
за І півріччя 2021 року прийняти до відома. 

2. Заступникам міського голови за напрямками діяльності, фінансовому 
управлінню міської ради (Пилипенко), керівникам відділів, управлінь міської ради та 
її виконавчого комітету: 

2.1. вживати заходи щодо наповнення бюджету Лиманської міської 
територіальної громади, постійно здійснювати аналіз стану виконання доходної 
частини бюджету; забезпечити освоєння бюджетних коштів в повному обсязі, 
включаючи субвенції з державного та обласного бюджетів; 

2.2. забезпечити здійснення виваженої регуляторної політики з урахуванням 
інтересів як територіальної громади, так і суб’єктів господарювання. 

3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ незалежно від 
форм власності: 

3.1. взяти до уваги підсумки виконання заходів Програми економічного і 
соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік                   
за І півріччя 2021 року; 

3.2. посилити заходи щодо підвищення ефективності виробництва, своєчасної 
та повної оплати наданих комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, своєчасної 
виплати заробітної плати не нижче встановленого державою розміру та недопущення 



 

 

 
виникнення заборгованості з її виплати. 

4. Відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради 
(Арматова) забезпечити розміщення інформації про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади 
на 2021 рік за І півріччя 2021 року на офіційному веб-сайті міської ради. 

 
 
 
 
 

Міський голова            
       О. В. Журавльов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Підсумки соціально - економічного розвитку  
Лиманської міської територіальної громади  

за І півріччя 2021 року 

 
Територія Лиманської ТГ - 1209,75 км2. 
За даними Лиманського та Жданівського міських відділів державної реєстрації 

актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Харків) та відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської 
ради середньорічна чисельність постійного населення Лиманської територіальної 
громади станом на 01.07.2021 року становить 40,2 тис. осіб. Народилося протягом 
звітного періоду 135 дітей, померло - 723 особи. Міграційне збільшення населення 
складає 113 осіб (прибуло - 612, вибуло - 499 осіб). 

 

Протягом І півріччя 2021 року власні надходження до бюджету ТГ склали 
130,4 млн. грн. (106,4% до відповідного показника 2020 року), надходження 
спеціального фонду становлять 5,9 млн. грн., що в 2,2 р.б. минулорічного показника. 

 

 
Структура доходів загального фонду бюджету ТГ 

(без трансфертів), млн. грн. 
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Податок на доходи фізичних осіб - 102,5
млн. грн.
Плата за землю - 10,2 млн. грн.

Акцизний податок - 4,7 млн. грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки - 1,1 млн. грн.
Єдиний податок - 9,5 млн. грн.

Плата за адмінпослуги - 0,7 млн. грн.

Інші доходи - 1,7 млн. грн.

 
У І півріччі 2021 року одержано: 
податку з доходів фізичних осіб у сумі 102,5 млн. грн., або 103,8% до 

відповідного періоду 2020 року; 
плати за землю - 10,2 млн. грн. (125,9%); 
єдиного податку - 9,5 млн. грн. (107,3%); 
акцизного податку - 4,7 млн. грн. (136,2%); 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 1,1 млн. грн. 

(124,1% до виконання 2020 року); 
плата за адміністративні послуги - 0,7 млн. грн. (103,5%). 
 
Трансферти з державного бюджету складають 77,7 млн. грн., в тому числі: 
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 67,8 млн. грн.; 
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоровья за рахунок коштів медичної субвенції - 3,3 млн. грн.; 
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 



 

 

 
заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету - 1,3 млн. грн. 

Видатки бюджету ТГ в І півріччі 2021 року складають 191,3 млн. грн., в тому 
числі на: 

- освіту - 118,2 млн. грн. (132,7% до виконання І півріччя 2020 року); 
- соціальний захист населення - 12,5 млн. грн. (118,2%); 
- житлово-комунальне господарство - 7,0 млн. грн. (130,3%); 
- охорону здоров'я - 5,9 млн. грн. (39,3%); 
- культуру - 6,1 млн. грн. (124,7%). 
 

Підприємства залізничного транспорту є бюджетоутворюючими для нашої 
громади. 

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємствах залізничного 
транспорту Регіональної філії “Донецька залізниця”, які розташовані на території 
Лиманської ТГ 5,3 тис. осіб. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на підприємствах 
залізничного транспорту становить 13724 грн. Фонд оплати праці за січень-червень 
2021 року склав 435,6 млн. 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 “ВКФ “Лиманський 

комбікормовий завод”; 
 будівельних сумішів - ПП “Полімін-Донбас”; 
 овочів консервованих натуральних - ТОВ “Всесто”; 
 виробів з бетону - ТОВ “Леман-Бетон”. 
 

Протягом січня-червня 2021 року збільшилось виробництво: 
 виробів з бетону - в 2 рази (вироблено 20,6 тис. тонн);  
 овочів консервованих натуральних - на 55,2% (вироблено 162,4 тонни). 

Зменшилось виробництво борошна на 19,7%; хліба та хлібобулочних виробів 
– 12,1%; піску будівельного – 29,8%; будівельних сумішів на 1,6%. 
Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств за січень-

червень 2021 року склав 191,4 млн. грн., що становить 158,4 % до аналогічного 
показника 2020 року (120,9 млн. грн.). 

 

Обсяги реалізованої продукції, млн. грн. 
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В галузевому розрізі збільшення обсягів реалізації відбулось: в добувній 

промисловості - на 7,8 %; переробній - в 2,5 рази. Найбільш питому вагу в загальному 
обсязі реалізованої продукції займають підприємства переробної промисловості – 
91,8%. 

 
Сільське господарство Лиманської ТГ представлено: 98 господарствами, в т.ч. 

1 приватним акціонерним товариством, 79 фермерськими господарствами, 17 
товариствами з обмеженою відповідальністю, 1 приватним підприємством. 

Під урожай 2021 року було посіяно 18 299 га озимих культур (146% до плану), з 
яких: ріпаку озимого - 1430 га та 16869 га - на зерно: озимої пшениці - 14601 га, 
озимого жита - 2006 га, озимого ячменю - 262 га. Посіви озимих зернових підживлено 
на площі 10600 га, що становить 63% до плану. Господарствами проведено посів 
озимих насінням високих репродукцій на площі 10458 га (62% у структурі озимих 
культур на зерно). Посіяно 350 га еліти та 10108 га 1 репродукції; закуплено 80 тонн 
елітного насіння, в т.ч. озимої пшениці - 67 тонн. Запроваджено у виробництво 
перспективні районовані сорти еліти озимої пшениці: Смуглянка - 58 га, Наснага - 
43га, Повелія - 40 га, Антара - 60 га, Богдана - 45 га, Шпалівка - 45 га. 

У I півріччі 2021 року товаровиробниками було закуплено 3730 тонн 
мінеральних добрив (106,6% до потреби) для внесення під ярі культури. 

За оперативними даними посіяно ярих зернових та зернобобових культур на 
площі 4379 га, в т.ч. ячменю - 317 га, вівса - 16 га, ярої пшениці - 10 га, сорго-110 га, 
кукурудзи - на зерно - 3354 га, просо-70 га, гороху - 502 га. Технічних культур посіяно 
на площі - 11255 га, в т.ч. соняшник - 10973 га, льон олійний-146 га, соя - 121 га, ріпак 
ярий - 15 га. Проведено весняне підживлення озимих культур на площі 17,6 тис. га. 

Господарствами підготовлено та доведено до посівних кондицій насіннєвий 
матеріал ранніх зернових культур в запланованій кількості 216 тонн. 

Станом на 01.07.2021 року придбано насіння кукурудзи 67 тонн (100% до 
потреби) та насіння соняшнику 66 тонн (100% до потреби). 

Для підвищення якості сільськогосподарських робіт за І півріччя 2021 року 
господарствами було закуплено: 9 одиниць сільськогосподарської техніки, в т.ч. 
сівалка - 3 од. (ФГ “Дарья”, ФГ “Мрія” та ФГ “П.І.К.”) борона 2 од. (Ф/Г “Темп” та 
ТОВ “СП-Донецьк”); трактор - 1 од. (ФГ “Престиж”) та обприскувач - 1 од. (ТОВ 
“Агрохім”), автомобілі легкові - 2од. (ФГ “Врємя”). 

Протягом звітного періоду валове виробництво молока склало 343,8 тонн 
(86,9% до показника минулого року), середній надій молока на корову склав 3601 кг. 
Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі) 440,9 тонн (346,3% до показника 
минулого року). Виробництво яєць становить 905,86 тис. штук, що становить 11,0%  



 

 

 
(6924,2 тис. шт.) до аналогічного періоду минулого року, це насамперед пов’язано з 
закриттям ТОВ “АТФ Зоря”, середня несучість курки-несучки склала 24 штуки. 
Поголів’я великої рогатої худоби склало 356 голови, у тому числі корів - 137 голів.; 
свиней - 336 голів; поголів’я птиці - 600 голів. 

 
Грошові доходи населення за січень-червень 2021 року склали: 
 фонд оплати праці згідно моніторингу по бюджетоутворюючим 

підприємствам - становить 647,2 млн. грн., що становить 100,4% до аналогічного 
показника минулого року; 

 середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (дані по                  
33 підприємствам міста) збільшилась на 14,1 % і склала 12063 грн., у тому числі 
підприємства залізничного транспорту - 13724 грн., бюджетні установи - 10308 грн., 
комунальні та обслуговуючі підприємства - 8044 грн., інші підприємства - 8846 грн. 

 
Динаміка заробітної плати по бюджетоутворюючим підприємствам, грн. 
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середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера становить 4490,6 грн.               

(107,8 % до показника 1 півріччя 2020 року); середньорічна кількість одержувачів 
пенсій складає 24,3 тис. осіб. 
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Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.07.2021 року 

відсутня. 



 

 

 
 
Ринок праці 
Протягом січня-червня 2021 року статус безробітного мали 711 осіб. Кількість 

зареєстрованих безробітних на 01.07.2021 року становить 250 осіб, у тому числі 22 з 
числа внутрішньо переміщених осіб.  

Протягом звітного періоду: 
- працевлаштовано 296 осіб (з них 17 - ВПО); 
- проходили та закінчили професійне навчання 56 осіб (7 особи - ВПО); 
- прийняли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру 149 

осіб (6 - ВПО) - витрати склали 201,1 тис. грн., у тому числі з бюджету ТГ- 180,3 тис. 
грн.;  

- прийняті рішення щодо надання одноразової допомоги для організації 
підприємницької діяльності (1 особа – 36 тис. грн.); компенсації 3 роботодавцям 
фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування для працевлаштування 3 безробітних (16,6 тис. грн.); 

- з метою підвищення конкурентоспроможності клієнтів служби зайнятості та 
покращення співпраці з роботодавцями створено 9 відеорезюме, 32 портфоліо 
кар’єрного просування, проведено 19 онлайн-співбесід та здійснено 40 трансляцій 
відео-вакансій; 

- 1614 особам надано 3552 послуги, у т.ч. 644 особам, які мали статус 
безробітного, 570 учням шкіл та 54 студентам ВНЗ. 

Статус безробітного з числа військовослужбовців, які брали участь в 
антитерористичній операції  мали 12 осіб, з них 2 звернулись з початку року. З даної 
категорії громадян працевлаштовані 5 осіб. Станом на 01.07.2021 року на обліку 
перебувають 3 особи. 

Кількість актуальних вакансій, станом на кінець звітного періоду - 41.  
 
Соціальний захист населення 

Кількість зареєстрованих тимчасово переміщених осіб станом на 01.07.2021 
року становить 23,7 тис. осіб. 

На виконання державних соціальних програм та підтримку внутрішньо 

 переміщених осіб з державного бюджету здійснювалось фінансування в сумі 108,6 
млн. грн., у тому числі: 

 видатки бюджету за призначеними субсидіями склали 34 млн. грн. (6030 
осіб); 

 видатки бюджету на надання пільг населенню на оплату ЖКП і придбання 
твердого палива та скрапленого газу в сумі 3 млн. грн. (5437 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 – 21,8 млн. грн. (2454 особи); 

 допомогу на дітей згідно з Законом України “Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми” отримали 1796 осіб на суму 24,8 млн. грн.; 

 надання компенсацій та допомог особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
особам, які не мають права на пенсію, тощо - 12,9 млн. грн. (931 особа); 

 допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях - 2,9 млн. грн. (255 
осіб);  



 

 

 
 виплата соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів - 2,5 

млн. грн. (252 особи); 
 одноразову грошову допомогу до 5 травня отримали 1075 ветеранів війни на 

суму 2,5 млн. грн.; 
 державна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування - виплачено 1,5 млн. грн. (10 осіб);  
 державна допомога по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок 

психічного розладу - виплачено 0,8 млн. грн. (66 осіб); 
 одноразову натуральну допомогу “пакунок малюка” отримали 94 особи на 

суму 0,5 млн. грн.  та ін. 
 

За рахунок коштів обласного бюджету виплати склали 296,7 тис. грн., у тому 
числі на: 

- щомісячну допомогу учням закладів професійної освіти, студентам закладів 
фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування (42 особи) на суму 106,7 тис. грн.; 

- надання одноразової  грошової допомоги у зв`язку з роковинами 
Чорнобильської  катастрофи - 117 тис. грн. (78 осіб); 

- надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю 
по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору - 37,8 тис. грн. (16 осіб) та ін. 
 

З бюджету ТГ виплати склали 2254 тис. грн., у тому числі: 
- виплачена компенсація за пільгове перевезення окремих категорій громадян 

автомобільним (87,7 тис. грн.) та залізничним (552,6 тис. грн.) транспортом; 
- надана матеріальна допомога особам з інвалідністю, ветеранам війни і праці, 

непрацездатним, малозабезпеченим громадянам, на поховання - 821,5 тис. грн. (498 
осіб); 

- матеріальну допомогу громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, ветеранам війни та праці, Афганської війни, особам з інвалідністю  
отримали 78 осіб на суму 327,2 тис. грн.; 

- на надання соціальних послуг 48 громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, які потребують сторонньої допомоги - витрати склали 376,8 тис. грн. 

 
В Лиманському центрі соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю курс 

соціальної реабілітації пройшли 16 дітей. 
Територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) м. Лиман у своїй структурі має три відділення, якими  протягом 1 півріччя 
2021 року обслуговано 1120 осіб. 

 
На заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО з бюджету ТГ 

направлено  573 тис. грн.  на виконання наступних заходів: 
 одноразова виплата постраждалим учасникам АТО та ООС і членам 

сімей загиблих учасників АТО та ООС – 455 тис. грн. (19 осіб); 
у тому числі: 
- 11 особам на вирішення соціально-побутових питань: по 10 тис. грн. 

кожному; 



 

 

 
- 1 особі в зв’язку з пожежею – 15,0 тис. грн.; 
- 1 учаснику АТО, ООС (встановлено статус інвалідності, пов’язаної з 

захистом Батьківщини) – 30,0 тис. грн.; 
- сім’ям загиблих (померлих) та зниклих безвісті учасників АТО, ООС 

один раз на рік: 2 сім’ям по 100,0 тис. грн.; 4 сім’ям по 25,0 тис. грн. на сім’ю. 
 щомісячна виплата в розмірі одного прожиткового мінімуму особам з 

інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та ООС, сім’ям загиблих 
(померлих) та зниклих безвісті учасників АТО та ООС – 100,7 тис. грн. (8 осіб); 

 відшкодування 50% сплати за ЖКП та придбання твердого палива - 17,3 
тис. грн. (5 осіб).  

 
Житлово-комунальне господарство 

Комунальне обслуговування в громаді виконують підприємства:  
Комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника”  

утримує 236 будинків загальною площею 286,3 тис.м2. Середня забезпеченість 
житлом одного мешканця складає 28,5 м2. Створено 4 ОСББ. 

Теплопостачання Лиманської ТГ здійснюють 40 котелень загальною 
потужністю 58,7 МВт/год. Протяжність теплових мереж у двухтрубному обчисленні 
становить 27,2 км. Послуги з теплопостачання надає ВО “Лимантепломережа” ОКП 
“Донецьктеплокомуненерго”. 

Лиманське ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу” надає послуги з 
водопостачання та водовідведення. Загальна кількість водопровідних мереж - 237,1 
км, каналізаційних - 118,2 км, водопровідних насосних станцій - 3 од., каналізаційних 
насосних станцій - 15 од., каналізаційних  очисних споруд - 1 од., свердловин - 27 од. 

Благоустроєм займаються КП “Лиманський “Зеленбуд”, КП “Лиманська СЄЗ”. 
 

Протягом звітного періоду з бюджету ТГ були виділені кошти в сумі 9076,1 тис. 
грн., у тому числі на: 

Капітальний ремонт житлового фонду - 44,4 тис. грн.: придбані двері та 
вікна для 4-х квартир комунальної власності. 

На реалізацію заходів з капітального ремонту та реконструкції 
водопровідно-каналізаційного господарства направлено 390,1 тис. грн. (сплачено за 
13733 кВт електроенергії; здійснено ремонт 4-х насосних агрегатів; придбана машина 
для прочистки трубопроводів каналізації та ін.). 

Утримання та ремонт дорожньо-мостового господарства (комунального 
значення) - витрачено 515,2 тис. грн.: здійснено поточний ремонт доріг (2696 м2), 
придбано 130 дорожніх знаків. 

Утримання, ремонт та будівництво об’єктів зовнішнього освітлення - 
2064,8 тис. грн.: сплачено за 498,7 тис. кВт; здійснено поточний ремонт 3,8 км мереж 
зовнішнього освітлення (4 населені пункти); витрати на утримання 2,4 км мереж. 

Утримання зелених насаджень загального користування - 328,1 тис. грн.: 
придбано 3 тис. одиниць квіткових рослин, 8 бензопил, сплачено за 4500 л паливо-
мастильних матеріалів та ін.; 

Утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних та 
фінансування робіт з інвентаризації земельних ділянок під кладовища – 229,6 тис. 
грн.: придбано 64 вінки, матеріали для поточного ремонту 64 пам’ятників, паливо-



 

 

 
мастильних матеріалів - 680 л, здійснено ремонт 92 м огорожі на двох кладовищах              
(с. Колодязі, с. Терни).  

Санітарне очищення, придбання обладнання та ліквідація стихійних 
звалищ - 1957,4 тис. грн.: витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів 
(13360 л); витрати на оплату праці робітників, витрати на обслуговування елементів 
майданчиків (53 од.), придбання інвентарю, спецодягу, тощо.  

Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних майданчиків - 
502,1 тис. грн.: придбано 60 елементів дитячих майданчиків, павільйон та декор до 
павільйону "Огонек" та ін., 

Інші заходи з благоустрою - 1917,2 тис. грн.: придбано 6 камер 
відеоспостереження (на утриманні - 40 од.),  29 постерів, спеціалізована техніка - 
екскаватор - навантажувач для КП “Компанія Вода Донбасу” Лиманського ВУВКГ, 
матеріали для поточного ремонту покрівлі торгівельних рядів у смт.Новоселівка, 
матеріали (46 од.) для виготовлення лавочок та встановлення на прибудинковій 
території міста Лиман, здійснено монтаж та встановлення фонтану та ін. 

 Відшкодування витрат на утримання об’єктів благоустрою – 1127,2 
тис. грн.: прибрано 29,8 тис. м2 території, вивезено сміття  708 куб.м; витрачено 
дизпалива 1239 л та ін. 
 

Житлове будівництво 

Станом на 01.07.2021 року на квартирному обліку при виконавчому комітеті 
Лиманської міської ради перебувало 501 сім’я (з них першочерговий облік - 150 сімей, 
позачерговий облік - 142 сім’ї).   

В межах заходів з охорони навколишнього природного середовища в 
звітному періоді проводився моніторинг якісного стану атмосферного повітря на 
території міста, КП "Лиманський “Зеленбуд” ліквідовано 4292 м3 несанкційованих 
сміттєзвалищ, висаджено 3000 квітів. 

 
Проведення заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативне 
реагування на них в значній мірі залежить від засобів зв’язку, оповіщення та 
інформування. На забезпечення функціонування апаратури оповіщення за 1 півріччя 
2021 року сплачено філії ПАТ «Укртелеком» 16,4 тис. грн.; придбано паливо-
мастильних матеріалів на суму 85,9 тис. грн. (2900 л). За послугу аварійно-
рятувальної служби на водних об’єктах сплачено 8,3 тис. грн. 

 

Для забезпечення успішного гасіння пожеж та проведення пожежно-
рятувальних робіт з міського бюджету 300,0 тис. грн. направлено ДПРЗ-21 ГУ ДСНС 
України в Донецькій області на придбання паливо-мастильних матеріалів. 

 
З метою сприяння роботі правоохоронних органів та органів правосуддя для 

формування безпечного суспільства 150,0 тис. грн. направлено на проведення 
поточного ремонту будівлі Слов'янського РВ ГУ Служби безпеки України в Донецькій 
та Луганській областях. 

 
В галузі охорони здоров'я з бюджету ТГ на виконання заходів з охорони 



 

 

 
здоров'я направлено 2073,1 тис. грн., в т.ч. на: 

 забезпечення пільгової категорії населення медикаментами - 221,0 тис. 
грн., зубним протезуванням - 28,1 тис. грн., медикаментами для надання паліативної 
допомоги - 125,8 тис. грн., слуховими апаратами - 312,5 тис. грн., засобами технічної 
реабілітації - 193,6 тис. грн.; 

 забезпечення хворих на орфанні захворювання лікарськими засобами - 
35,7 тис. грн. 

 забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального 
харчування - 253,9 тис. грн.; 

 впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров'я 
- 461,3 тис. грн. 

Для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню коронавірусу за рахунок НСЗУ були придбані: електрокардіографи - 
118,35 тис. грн.; стоматологічні інструменти - 50,0 тис. грн.; апарат УЗД - 1550,0 тис. 
грн.; аналізатор газів крові та електролітів - 234,7 тис. грн.; каталки - 51,9 тис. грн.; 
матраци проти пролежневі з компресором -21,6 тис. грн., рециркулятор 
бактерицидний - 81,1 тис. грн. 

З благодійного фонду отримано апарат ШВЛ - 467,6 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”. Фактично кількість учнів складає 4744 особи. 

У 23 дошкільних закладах (13 дошкільних навчальних закладів та 10 відділень 
навчально-виховних комплексів) навчається і виховується 1016 дітей дошкільного 
віку. 

У відділі освіти діє Центр позашкільної освіти, у якому навчаються 1084 учня у 
74 гуртках, на утримання якого направлено 647,6 тис. грн. 

Протягом І півріччя 2021 року з бюджету ТГ на розвиток освіти                                 
направлено 10,9 млн. грн., в т.ч.: 

 збереження мережі дошкільних навчальних закладів з логопедичними 
групами - 2718,7 тис. грн.; 

 поточне утримання центру позашкільної роботи - 1533,2 тис. грн.; 
  забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти - 940,8 тис. грн.; 
 забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітям дошкільного 

віку в дошкільних закладах - 909,7 тис. грн.; 
 забезпечення підвозу учнів до місця навчання в сільській місцевості -                   

2019,9 тис. грн.; 
 виконання програм: “Вчитель” - 150,0 тис. грн., “Робота з обдарованою 

молоддю” - 51,3 тис. грн. (до міського банку обдарованих дітей внесено 391 учень); 
підвіз учнів для здачі зовнішнього незалежного оцінювання та державної 

підсумкової атестації - 134,0 тис. грн.; 
придбання обладнання для ресурсних кімнат та куточків усамітнення для 

інклюзивних класів закладів середньої освіти - 98,7 тис. грн. 
 

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 6 прийомних сімей, в 
яких виховується 14 дітей; 3 дитячих будинки сімейного типу, в якому виховується 19 
дітей, якими отримано соціальну допомогу на суму 1478,9 тис. грн. На утримання 
центру соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Лиман направлено 2791,1 тис. 
грн., в тому числі 88,3 тис. грн. благодійних внесків. 

Службою у справах дітей систематично проводяться рейди з попередження 
дитячої бездоглядності та безпритульності. В звітному періоді проведено 12 рейдів, в 
ході яких вилучено 16 дітей та надано соціальну допомогу. Проведено 162 обстеження 
житлових умов проживання дітей. 

Встановлено 11 дітям статус “дитина-сирота”, “дитина, позбавлена 
батьківського піклування”. 

Витрати на розвиток фізичного виховання та спорту в звітному періоді, за 
рахунок бюджету ТГ, склали 1875,5 тис. грн., в тому числі: 

- 932,1 тис. грн. - на утримання дитячо-юнацької спортивної школи; 
- 832,0 тис. грн. - на проведення та участь у спортивно-масових заходах; 
- 90,4 тис. грн. - утримання Лиманського центру фізичного здоров’я населення 

“Спорт для всіх”; 
- 30,0 тис. грн. - придбання спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ. 
Відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів нашими спортсменами прийнято участь в 69 заходах, серед яких: міські 
змагання, обласні та всеукраїнські змагання, навчально-тренувальні збори з видів 
спорту: волейбол, футбол, кікбоксингу, спортивного орієнтування. 

Продовжується будівництво сучасного комплексу з велосипедного спорту 
обласного значення. Побудований комплекс передбачатиме ВМХ трасу з усіма 
необхідними комплексами, а також триповерхову будівлю гуртожитку для проживання 
та обслуговування спортсменів вихованців школи, тренерсько-викладацького та 
суддівського складу. 

 
Відділом культури і туризму міської ради проведено 20 культурно-масових 

заходів, на організацію та проведення яких з бюджету ТГ направлено 66,5 тис. грн. 
Туристичними об'єктами громади залишаються: 

- Народний краєзнавчий музей; 
- страусина ферма та контактний зоопарк в Ямполі; 
- еколого-пізнавальна стежка “Лісове намисто” та дендропарк у Ямпільському 

лісництві; 
- Торські мінеральні води; 
- Криволуцька екостежка; 
- кінний клуб “Орловський ФАВОРИТ” в с. Рубці. 
Для покращення матеріально-технічної бази закладів культури на загальну суму 

96,5 тис. грн. придбано: набір звукозапису для ЦКД м. Лиман, проектор для СБК 
“Сучасник”, багатофункціональний лазерний принтер та 3 ноутбуки. 

 
Кількість підприємців-фізичних осіб станом на 01.07.2021 року                       

склала 1313 осіб. 



 

 

 
Сфера торгівлі представлена 330 підприємствами роздрібної торгівлі, 79 

підприємствами ресторанного господарства та 139 підприємствами побутового 
обслуговування. 

Поновлено розміщення виїзної торгівлі під час проведення свят. 
Протягом І півріччя відкрито: 
- магазин одягу “Мілена”; 
- магазин будівельних матеріалів “Альфа - строй юг”; 
- фірмовий магазин “DNIPRO”. 
 
Відділом з питань праці проводилась роз’яснювальна робота серед суб’єктів 

господарювання щодо дотримання законодавства про працю, у тому числі 
оформлення трудових відносин. За результатами проведеної роботи 
представниками бізнесу додатково оформлено трудові відносини з 40 
працівниками, 15 фізичних осіб після проведених співбесід прийняли рішення щодо 
реєстрації фізичними особами-підприємцями. 

 
Через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Лиманської міської ради за І півріччя 2021 року надано 9263 адміністративні послуги,  
що складає 34% від планових показників на 2021 рік та на 10% менше ніж за 
аналогічний період 2020 року. 

У зв’язку з тим, що надання послуги - Видача витягу з технічної документації 
про нормативно грошову оцінку земельної ділянки та Державна реєстрація земельної 
ділянки запроваджено також через електронний сервіс Держгеокадастру кількість 
наданих послуг через Центр скоротилась. Зменшення кількості наданих послуг 
відбулося також через загрозу поширення коронавірусу COVID-19 та введенням 
протиепідемічних заходів. 

Відділом надання адміністративних послуг надається 168 видів 
адміністративних послуг. Протягом І півріччя 2021 року було скорочено перелік 
послуг, що надаються у Центрі, а саме виключено 31 послугу суб’єктом надання по 
яким є Управління соціального захисту населення міської ради. 

Здійснено 40 виїздів для надання адміністративних послуг за місцем 
перебування заявника за допомогою валізки “Мобільний адміністратор” надано 49 
послуг та 21 виїзд спеціалізованим авто “Мобільний ЦНАП” надано 61 послугу. 
Надано 957 відповідей на запити органів державної влади. Підготовлено та 
направлено у встановлені строки 37 звітів до органів державної влади, щодо 
діяльності відділу з різних напрямків. Надходження від сплати за надання 
адміністративних послуг за І півріччя 2021 року склали близько 239,0 тис. грн. 

 
Для реалізації проєктів в рамках місцевої цільової програми “Громадський 

бюджет Лиманської територіальної громади на 2021 рік” (далі - Програма) 
передбачено у 2021 році 1 млн. грн. 

В межах Програми за І півріччя  2021 року: 
- проведено засідання Координаційної ради; 
- затверджений календарний план проведення конкурсу проєктів місцевого 

розвитку; 



 

 

 
- проведена інформаційна кампанія конкурсу (розроблені інформаційні 

листівки, розміщені матеріали на офіційному сайті та на сторінці Facebook міської 
ради та відділу інвестиційної діяльності, інвестиційному порталі); 

- в період з 15.03.2021 по 13.04.2021 року тривав прийом проєктних 
пропозицій; 

- з 28.05.2021 по 20.06.2021 року на Е-сервісі “Громадський бюджет” проходило 
онлайн голосування; 

- 25.06.2021 року відбулося засідання Координаційної ради з проведення 
конкурсу проектів місцевого розвитку в межах цільової програми “Громадський 
бюджет Лиманської об'єднаної громади на 2021 рік ”, на якому відбувся підрахунок 
голосів та визначення проектів-переможців. 

Всього на конкурс було подано 27 конкурсних пропозицій, однак 1 конкурсна 
пропозиція була виключена із переліку. За результатами електронного голосування 
Координаційна рада визначила 4 конкурсні пропозиції, які будуть підтримані в обсязі 
бюджетних асигнувань, передбачених бюджетом ТГ. 

 
Згідно розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації 

від 04.07.2016 № 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” реалізуються проєкти: 

- капітальний ремонт будівлі та реконструкція харчоблоку ЗОШ №5; 
- реконструкція котельні №15. 
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1068 (із змінами) був 

затверджений перелік проєктів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам та співфінансування з місцевих бюджетів на реалізацію 
проєктів в рамках “Надзвичайної кредитної програми для відновлення України” 
(Пул 2а). 

За проєктом “Реконструкція з використанням заходів термомодернізації 
будівлі ЗОШ №2 у м. Лиман” (коригування) визначений переможець торгів - ПП 
“Сучасні будівельні технології - 12”. Укладено договори з підрядною організацією та з 
надання послуг технічного та авторського наглядів. Отримано дозвіл та розпочаті 
будівельні роботи. Станом на 01.07.2021 року тривають будівельні роботи, виконано 
20% робіт. 

За проєктом “Капітальний ремонт з використанням заходів 
термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №4 у м. Лимані 
за адресою: Донецька область м. Лиман, пров. Привокзальний 7а” відбулися 
відкриті торги у електронній системі PROZORRO, укладено договір на виконання 
робіт з підрядною організацією ПП “Сучасні будівельні технології - 12”. Отримано 
дозвіл на початок будівельних робіт, розпочато демонтажні роботи. Станом на 
01.07.2021 року тривають будівельні роботи, виконано 15% робіт. 

 
Міська рада стала ініціатором створення  Індустріального парку 

“Лиманський” з орієнтацією на виробництво будівельних матеріалів, промислове 
виробництво будівельних та теплоізоляційних матеріалів; виробництво елементів 



 

 

 
обладнання у сфері альтернативної енергетики. 

Проведений конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку 
“Лиманський”. За результатами конкурсу Лиманська міська рада 20.02.2020 року 
ухвалила рішення № 7/75-4832 “Про затвердження результатів конкурсу з вибору 
керуючої компанії індустріального парку “Лиманський”, яким було визначено 
переможця - Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛОГОС-СЕРВІС”. 

Рішенням міської ради від 19.03.2020 № 7/76-5198 “Про затвердження Договору 
про створення та функціонування індустріального парку “Лиманський” затверджений 
Договір  про створення та функціонування індустріального парку «Лиманський», 
укладений між Лиманською міською радою Донецької області та Товариством з 
обмеженою відповідальністю “ЛОГОС-СЕРВІС” від 26.02.2020 року. 

Проведено коригування кошторисної частини проектних документацій по 
робочим проектам для будівництва: 

- водопровідної мережі;  
- електромереж; 
- газопроводу середнього тиску. 
Керуючою компанією ведуться перемовини щодо укладення договорів на 

проведення інженерно-геологічних вишукувальних, геодезичних та вимірювальних 
робіт для підготовки проєктної документації. 

На замовлення керуючої компанії, проєктно-інженерна компанія ТОВ 
“Геоспектр-7” розробила Генеральний план території індустріального парку 
“Лиманський” під забудову об’єктів промисловості та адміністративно-побутового 
призначення. 

Підготовлена та подана заявка на участь у проєкті “Формування кращих 
практик розвитку індустріальних парків та промислової нерухомості на Сході 
України”, за фінансової підтримки Проєкту Агенства США з міжнародного 
розвитку USAID “Економічна підтримка Східної України”, який реалізовується 
Громадською організацією “ГОУЛОКАЛ”. 

 

Ведеться  активна робота по залученню коштів міжнародних фінансових 
організацій. 

Проєкт “Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості 
Лиманської об'єднаної територіальної громади” відібрано до списку учасників 
програми - Агенства США з міжнародного розвитку (USAD) - “Економічна підтримка 
Східної України”. 

03.08.2020 року між DAI Global, LLC та виконавчим комітетом Лиманської 
міської ради був підписаний “Договір про надання підтримки в негрошовій формі”,  
грантова допомога буде надана на загальну суму - 582, 570 тис.грн. 

На 15.10.2020 року між Проектом USAID та компанією PLAN C LLC, Luc 
Chenier підписаний договір про створення відеоролика. 

На початку 2021 року вибраний ERA постачальник створив один промоційний 
відеоролик для Лиманської ТГ, який почав просуватися грантером, станом на 
01.07.2021 року загальна кількість переглядів зазначеного відео складає 3691 
перегляд. 

Відео розміщене: 
- на офіційному сайті міської ради; 



 

 

 
- у соціальних мережах Facebook, Instagram; 
- на офіційному сайті  та офіційній сторінці Facebook Посольства України в 

Чеській Республіці; 
- надіслано на адресу Міністерства промисловості і торгівлі Чехії та провідних 

бізнес-асоціацій; 
- на офіційній сторінці Facebook Донецької торгово-промислової палати; 
передано до Посольства Чеської республіки в Україні для використання при 

контактах - з чеськими компаніями та суб’єктами, зацікавленими у співпраці з 
українськими партнерами на Сході України. 

 
В межах проєкту “Спеціальна програма підтримки Східної України”, що 

реалізується за дорученням Уряду Німеччини (GIZ) та надає підтримку 
підконтрольним уряду України територіям Луганської та Донецької областей, за 
результатами попередніх етапів відбору, серії онлайн-зустрічей Лиманська  
територіальна громада долучена до переліку об’єктів, яким буде надано 
інфраструктурну підтримку, а саме розроблення дизайну та виконання будівельно-
ремонтних робіт “КНП “Лиманська центральна районна лікарня” (консультативно-
діагностичної поліклініки)”. В межах реалізації проекту проведено технічне 
обстеження частини будівлі. Проведено демонтаж та розпочаті ремонтні роботи, 
ступінь будівельної готовності 30% 

 

З грудня 2020 року розпочалася і продовжується серія онлайн-тренінгів 
“SWOT-аналіз”, “Стратегічні пріоритети”, “Фінансовий аналіз в лікарнях”, 
“Стратегічні ініціативи: Розвиток клієнтського сервісу” в рамках проєкту 
“Стратегічний розвиток закладів охорони здоров'я в умовах реформування медичної 
системи”. Також надано обладнання та офісні меблі для пацієнтів та лікарів з метою 
облаштування гінекологічного кабінету жіночої консультації “Лиманської ЦРЛ”. 

На початку березня 2021 року підготовлена заявка для участі в проєкті 
“СПІЛЬНО. Соціальні послуги для сімей у громадах”, спрямований на розвиток 
послуг для сімей із дітьми у громадах, який впроваджується Дитячим Фондом ООН 
(ЮНІСЕФ). Лиманська громада відібрана у другий відбірковий тур з реалізації 
компоненту дошкільної освіти. 

На території Лиманської територіальної громади в рамках співпраці з 
Програмою розвитку ООН в Україні запланована реалізація наступних проєктів: 

- сертифікована навчальна програма підвищення кваліфікації посадових осіб 
органів місцевого самоврядування Донецької і Луганської областей; 

- встановлення програми електронного документообігу “Е-кейс менеджер”; 
- поставка станції для видачі паспортів; 
- створення та облаштування трьох віддалених робочих місць ЦНАП; 
- участь представників ОМС у телемості із представниками Естонської 

республіки; 
- участь НУО Лиманської громади у програмі малих грантів; 
- участь у проєкті “Розробка інвестиційних профілів для громад та положення 

про залучення інвестиційна місцевому рівні”- “Оцінка інвестиційного середовища”. 
- експертна підтримка у моделюванні прозорої, ефективної системи управління 

місцевими фінансами, яка орієнтована на зростання рівня економічного та 



 

 

 
соціального розвитку (за результатами проведеної роботи, розпорядженням міського 
голови №91 від 05.03.2021 затверджено план заходів з удосконалення фінансової 
діяльності Лиманської територіальної громади). 

 
В звітному періоді підписані документи міжрегіонального та міжнародного 

співробітництва: 

- Угода про співпрацю між Німецьким товариством міжнародного 
співробітництва (GIZ) та Лиманською міською радою. Предметом співпраці є 
виконання заходів з ремонту КНП “Лиманська центральна районна лікарня”. 

- доповнення до Грантової Угоди між DAI Global LLC та Виконавчим комітетом 
Лиманської міської ради щодо подовження співпраці в рамках гранту “Підвищення 
туристичної та інвестиційної привабливості Лиманської об’єднаної територіальної 
громади”. 

- меморандум про співпрацю між Донбаською державною машинобудівною 
академією та Лиманською міською радою щодо взаємодії та координації, спрямованих 
на досягнення позитивних результатів в сфері цифровізації ІТ розвитку. 

- Меморандум про наміри та взаємодію між Представництвом Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Лиманською міською радою. 

 
На офіційному сайті міської ради продовжена робота щодо наповнення 

окремого розділу -  Інвестиційний портал Лиманської ТГ 
(http://invest.krliman.gov.ua/uk/projects), де розміщено 32 інформаційні публікації 
про актуальні грантові програми, можливості, події для бізнесу, неурядових 
громадських об’єднань та мешканців громади. 

На сторінці “Відділ інвестиційної діяльності Лиманської міської ради” в 
соціальній мережі - Facebook  розміщуються актуальні грантові пропозиції та 
конкурсні програми для формування позитивного сприйняття ТГ та поширення 
позитивних знань про територіальну громаду серед місцевих мешканців, в області та 
Україні, на міжнародному рівні, а також можливий пошук донорських та 
інвестиційних коштів задля розвитку Лиманської ТГ. 

Створений окремий розділ сайту “Маркетинг територій” 
(https://krliman.gov.ua/uk/page/marketing-teritorii), в якому розміщені напрацювання для 
рекламування та представлення сприятливого позитивного іміджу Лиманської 
територіальної громади (маркетингова стратегія, брендбук, промоційне відео, 
концепція інтегрованого просторового планування громади, імерсивна подорож 
Лиманщиною, відео про створення бренду громади). 
 
 
 
 
 
Начальник відділу  
економічного розвитку і торгівлі  
виконавчого комітету міської ради                                                                Г. С. 
Андрєєва 



 

 

 
 
 
 

 

 


