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Розглянувши проект рішення міської ради “Про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади за                

2017 рік”, 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 за 2017 рік”. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 
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Короткі підсумки соціально - економічного розвитку  

Лиманської об’єднаної територіальної громади  

за січень - грудень 2017 року 

 

Територія Лиманської міської ради - 1209,75 км2. 

Середньорічна чисельність наявного населення Лиманської об’єднаної 

територіальної громади станом на 01.12.2017 року становить 42,9 тис. осіб. 

Народилося протягом січня-листопада - 299 осіб, померло - 834 особи. Міграційне 

скорочення населення складає 160 осіб (прибуло - 273, вибуло - 433 особи). 
Доходи бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади (без 

трансфертів) складають 231,8 млн. грн. (112,4 % до виконання 2016 року), 

трансферти з державного бюджету становлять 305,4 млн. грн., або 104,7 % до 

аналогічного показника минулого року. 

 
Структура доходів загального фонду бюджету  

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

осіб - 156,2 млн. грн.

Плата за землю - 22,1 млн. грн.

Акцизний податок - 5,4 млн.

грн.

Єдиний податок - 13,8 млн.

грн.

Податок на нерухоме майно -

1,4 млн. грн.

Інші податки - 16,3 млн. грн.

 

 

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 156,2 млн. грн. (108,2 % до 

виконання 2016 року). 

Плати за землю - 22,1 млн. грн. (103,6 % до показника 2016 року). 

Акцизного податку - 5,4 млн. грн. (91,0 % до виконання 2016 року). 

Єдиного податку - 13,8 млн. грн. (131,9 % до показника 2016 року). 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів - 2,1 млн. грн.                  

(53,2 % до виконання 2016 року). 

 

Витрати бюджету ОТГ протягом 2017 року складають 571,3 млн. грн.                     

(138,5 % до виконання 2016 року). 

Витрати бюджету за основними напрямками становлять: 

- соціальний захист населення - 191,6 млн. грн. (108,3 % до виконання 2016 

року); 

- освіта - 128,9 млн. грн. (162,9 % до виконання 2016 року); 

- охорона здоров'я - 55,1 млн. грн. (150,5 % до 2016 року). 

 



 

 

 

У зв’язку з реорганізацією Укрзалізниці та створенням на її базі                               

ПАТ “Українська залізниця” на базі Лиманської дирекції залізничних перевезень  

продовжує роботу Регіональна філія “Донецька залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”.  

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 6,4 тис. осіб. 

Підприємства залізничного транспорту є бюджетоутворюючими для нашої 

громади. 

 

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-грудня 2017 року збільшилось виробництво: 

 виробів з бетону (ТОВ “Леман-Бетон”) в 4,5 рази (вироблено 39,9 тис. тонн); 

 овочів консервованих натуральних (ТОВ “Всесто”) в 2,2 рази і склало 136,3 

тонни;  

 будівельних сумішів (ПП “Полімін-Донбас”) на 27 % (вироблено 23,5 тис. 

тонн); 

 піску будівельного на 15 % (ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд” 

Краснолиманський пісчаний кар’єр, КТ “ТОВ “СТРОНГКОМ”) та становить 

106,3 тис. куб.м.  

Кормів, готових для тварин, що утримують на фермах (ТОВ 

“Краснолиманський комбікормовий завод”) вироблено 1592 тонни (99,3 % до 

минулого року). 

Виробництво борошна, хліба та хлібобулочних виробів (ТОВ “Чайка”) 

зменшилось  на 1,8 % та 0,2 % і склало відповідно 5528 тонн та 4997 тонн. 

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств за січень-

грудень 2017 року склав 202,2 млн. грн., що становить 121,6 % до показника 2016 

року (за 2016 рік - 166,2 млн. грн.). 

 

Обсяги реалізованої продукції, млн. грн. 
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На промислових підприємствах працює 416 осіб. 

На виконання заходів, направлених на зростання прямих інвестицій в галузь, 

стимулювання промислового виробництва, збільшення обсягів та асортименту 

продукції, підвищенню конкурентноспроможності економіки розроблена Концепція 

індустріального парку “Лиманський”.  

З реалізації даного заходу проведена наступна робота: 

 розроблена анкета земельної ділянки для створення індустріального парку 

загальною площею 27,5220 га; 

 укладено меморандуми щодо подальшої співпраці в напрямку створення 

індустріального парку: з громадською спілкою “Асоціація індустріальних парків 

України”; Донецькою агенцією регіонального розвитку; потенційними інвесторами 

індустріального парку ТОВ “Діск-С” та ТОВ “СК-Дарина”; 

 на засіданнях міської ради  були прийняті рішення № 7/27-1068 від 18.05.2017 

року “Про затвердження Концепції та створення індустріального парку “Лиманський” 

та № 7/30-1354 від 22.06.2017 року “Про організацію та проведення конкурсу з вибору 

керуючої компанії індустріального парку “Лиманський”, на розробку концепції 

направлені кошти з бюджету ОТГ в сумі 91,0 тис. грн.; 

 30.06.2017 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 

індустріальний парк “Лиманський” за № 25 був включений до Реєстру індустріальних 

(промислових) парків;  

 З 04.09.2017 року був оголошений конкурс з вибору керуючої компанії 

індустріального парку “Лиманський”; 

 за результатами проведення конкурсу рішенням Лиманської міської ради від 

22.12.2017 року № 7/40-1771 “Про затвердження результатів конкурсу з вибору 

керуючої компанії індустріального парку “Лиманський” було визначено переможцем 

ТОВ “СК-ДАРИНА”; 

 09.01.2018 року був підписаний Договір про створення та функціонування 

індустріального парку з керуючою компанією ТОВ “СК-ДАРИНА”. 

 

Агропромисловий комплекс: 

Обсяг валової продукції сільського господарства в порівняльних цінах 2010 

року склав 128,8 млн. грн. (78 % до показника 2016 року). 



 

 

 

Під урожай 2017 року було посіяно 11,6 тис. га озимих культур на зерно, через 

несприятливі погодні умови загинули посіви зернових культур на площі майже 3,0 

тис. га. Посіяно ярих зернових на площі 8 тис. га; соняшнику - 15,1 тис. га.  

Зернових культур з площі 16,6 тис. га зібрано 47,5 тис. тонн, врожайність 

склала 28,6 ц/га. Озимої пшениці зібрано 24,8 тис. тонн, врожайність - 34,7 ц/га. 

Врожайність жита  склала 24,1 ц/га, ярого ячменю - 25,6 ц/га, зернової кукурудзи -24,1 

ц/га. Соняшнику зібрано 22 тис. тонн, врожайність склала 14,5 ц/га. 

Протягом січня-грудня 2017 року було закуплено 3,4 тис. тонн мінеральних 

добрив, проведено підживлення озимих культур на площі 11,6 тис. га.  

Під урожай 2018 року посіяно 13,9 тис. га озимих культур, закуплено 725 тонн 

мінеральних добрив. 

Висаджено новий сад на площі 21,5 га, в т.ч. 10,5 га - вишні; 9,5 га - яблуні; 1,5 

га - черешні (ТОВ “Верное дело” - 10,5 га; ф/г “Кредо” - 8,5 га; ПП “Оберіг” - 2,5 га). 

Підприємствами за власні кошти було закуплено 60 одиниць техніки та 

сільгоспмашин  на суму 54,3 млн. грн. 

Валове виробництво молока склало 891,8 тонн (76,7 % до показника минулого 

року). Середній надій молока на корову, яка була на початок року, збільшився на                

13,4 % і склав 5538 кг. Виробництво яєць  становить 26,8 млн. штук (2016 рік - 29,9 

млн. штук). Зменшилось поголів'я: великої рогатої худоби - на 13,6 %; свиней - на 41,6 

%, птиці на 9 %. 

За звітний період проідентифіковано 126 голів великої рогатої худоби, 331 - 

свиней. 

По форвардному контракту ПП «Комунгосп» згідно укладеного договору з ПАТ 

«Державна продовольча зернова компанія України» реалізовало продовольчої озимої 

пшениці 300 тонн. 

Сума нарахування орендної плати за земельні паї (5200 договорів) становить 

майже 30 млн. грн., орендна плата на 1 пай складає в середньому 5670 грн. Протягом 

року всі договірні умови щодо виплати орендної плати виконані на 100 %. 

З метою подальшого розвитку сільського господарства за обласною Програмою 

«Український донецький куркуль» у конкурсному відборі проектів переможцями по 

сільському господарству стали  6 учасників, а саме: 

 4 проекти - розвиток галузі тваринництва (птахівництво - 2, молочне скотарство 

та виробництво інкубаційного яйця курей-несучок м’ясних порід); 

 2 проекти – розвиток галузі рослинництва (тепличне господарство, опанування 

технології сушки зернових, олійних і зернобобових культур); 

Загальна сума на реалізацію проектів склала 2709 тис. грн., у тому числі: кошти 

обласного бюджету - 1354,5 тис. грн.; кошти бюджету Лиманської об’єднаної 

територіальної громади - 1354,5 тис. грн.  

Протягом 2017 року зареєструвались та розпочали роботу 5 нових фермерських 

господарств. 

 

У розвиту земельних відносин Лиманської об’єднаної територіальної громади 

протягом звітного періоду:  

- проведена інвентаризація земель на площі 19,2 га (виготовлено 5 проектів та 

207 технічних документацій); 

- передано у власність громадян 133,58 га землі (виготовлено 280 проектів). 



 

 

 

 

На виконання заходів з територіального планування ТОВ “АРКОН” 

розроблено ескізний проект документації “Реконструкція дитячого майданчика, 

прилеглої території до будівлі Центру культури та дозвілля ім. Горького, частин 

тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман: 

проектно-вишукувальні роботи” на загальну суму 197,9 тис. грн. На розробку 

детального плану території по вулиці Незалежності у місті Лиман Донецької області 

направлено 42,0 тис. грн.  

 

В галузі торгівля протягом 2017 року роздрібна мережа збільшилась  на п’ять 

торгівельних точок: в селищі Дробишеве відновлено роботу магазину “Смачності”, в 

місті Лиман - магазинів - “Кооператор”, магазину № 50, “Дорожній”, “Гарант” 

відкрито  магазин з продажу тканин “Дєва”. Встановлено та працюють 5 Мафів. На 

вулиці Привокзальній м. Лиман встановлено 2 павільйони з продажу шаверми та 

ковбасних виробів. В магазині “Пушкінський” відкрито новий відділ з продажу 

промислових товарів. 

Продовжується будівництво ряду фермерських павільйонів. Відкрито 12 

павільйонів площею по 20 м2, де реалізується сільськогосподарська продукція 

виробництва фермерських господарств, а також реалізація промислових товарів. 

В сфері побутового обслуговування відкрито за рахунок нового будівництва 

перукарню “Тріумф”, в арендованих приміщеннях відкрито 3 перукарні “Експрес- 

перукарня”, “Арт-студія, “Касандра”. Розпочали роботу 2 пункти з надання послуг з 

шиномонтажу, ремонту дисків та обладнання. 

Всього за 2017 рік в галузі торгівлі, ресторанного господарства та побутового 

обслуговування населення створено 42 нових робочих місця. 

Станом на 01.01.2018 року сфера торгівлі представлена 247 магазинами, 79 

підприємствами ресторанного господарства та 134 підприємствами побутового 

обслуговування. 

Забезпечено святковою торгівлею всі заходи ОТГ. 

 

Грошові доходи населення за січень-грудень 2017 року склали: 

 

 фонд оплати праці згідно моніторингу по бюджетоутворюючим підприємствам - 

становить 961,4 млн. грн., що  на 58,3 % більше показника минулого року; 

 середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (дані по 

бюджетоутворюючим підприємствам міста) збільшилась на 52 % і склала 7237 грн., у 

тому числі підприємства залізничного транспорту - 8307 грн., бюджетні установи - 

5542 грн., комунальні та обслуговуючі підприємства - 5524 грн., інші підприємства - 

5510 грн.; 

 видатки пенсійного фонду склали 736,6 млн. грн. (118,3 % до показника минулого 

року); 

 середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера становить 2592 грн. (133,7 % до 

показника 2016 року); кількість одержувачів пенсій становить 23 тис. осіб (64,5 % до 

минулого року); 



 

 

 

 заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 року за 

оперативними даними відділу статистики в м. Лиман склала 1,4 млн. грн. (228 осіб) 

по двом підприємствам. 
 

Ринок праці 

Протягом січня-грудня 2017 року статус безробітного мали 1086 осіб, що на 169 

осіб менше, ніж за минулий рік. Кількість зареєстрованих безробітних на 01.01.2018 

року становить 238 осіб, у тому числі 140 з числа внутрішньо переміщених осіб.  

Протягом звітного періоду: 

- працевлаштовано 453 особи (з них 40 - ВПО); 

- проходили професійне навчання 286 осіб (22 особи - ВПО); 

- прийняли участь в громадських роботах 690 осіб (29 - ВПО) - витрати склали 

371,7 тис. грн., у тому числі з бюджету ОТГ- 199,9 тис. грн.;  

- здійснено компенсації витрат на оплату праці 5 роботодавцям за 

працевлаштування на умовах строкових трудових договорів 7 зареєстрованих 

безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб; 

- надано 5 роботодавцям компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для працевлаштування 

6 осіб; одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької 

діяльності 2 особам (1 - з числа учасників АТО, 1 - з інвалідністю); 

- з метою підвищення конкурентоспроможності клієнтів служби зайнятості та 

покращення співпраці з роботодавцями створено 79 відеорезюме,  проведено 178 

онлайн-співбесіди та здійснено 142 трансляції відео-вакансій. 

Кількість вакансій, станом на кінець звітного періоду - 12.  

 

 

Соціальний захист населення 

Кількість зареєстрованих тимчасово переміщених осіб становить 23,9 тис. 

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

здійснювалось фінансування в сумі 183 млн. грн., у тому числі: 

 Державна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування - виплачено 1479,1 тис. грн. (на обліку 1 будинок  сімейного типу 

(виховується 6 дітей); 12 прийомних сімей (виховується 25 дітей);  



 

 

 

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

виплачено 79,6 тис. грн. (35 сімей); 

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

розладу - виплачено 1325,4 тис. грн. (80 осіб); 

 щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни до 5 травня - 1563,4 тис. 

грн. (1542 особи); 

 компенсаційні виплати пільговій категорії громадян (ветерани війни, праці, 

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

6957,2 тис. грн. (14872 особи); 

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

дітьми” отримали 3751 особа на суму 51,5 млн. грн.; 

  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям отримали 1381 особа 

на суму 19,8 млн. грн.; 

 соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам виплачено у 

розмірі 13,5 млн. грн. (722 особи); 

 видатки бюджету за призначеними субсидіями склали 85,3 млн. грн. 

(12121 особа: 9015 - на житлово-комунальні послуги, 3106 - на тверде паливо) та ін. 

З  бюджету ОТГ виплати склали 4828,5 тис. грн., у тому числі: 

- виплачена компенсація за пільгове перевезення окремих категорій громадян 

залізничним транспортом - 940,2 тис. грн., автомобільним транспортом - 58,2 тис. 

грн.; 

- надана матеріальна допомога інвалідам, ветеранам війни і праці, 

непрацездатним, малозабезпеченим громадянам, на поховання - 798,8 тис. грн. (700 

осіб); 

- забезпечено виплату учасникам АТО матеріальної допомоги на вирішення 

соціально-побутових питань, грошової винагороди до святкових дат та сім’ям 

загиблих, померлих учасників АТО - 1141,8 тис. грн. (241 особа); 

- фінансова підтримка громадських організацій - 313,1 тис. грн.; 

- придбання комп’ютерів для працівників соціального захисту населення та 

Територіального центру соціального обслуговування - 207,9 тис. грн.; 

- придбання автобусу для перевезення дітей-інвалідів - 839 тис. грн. та ін. 

Спеціалістами управління соціального захисту населення здійснено 225 виїзди 

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

11,3 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 7 культурно-масових заходів.  

Територіальним центром соціального обслуговування послуги надаються 1,7 

тис. осіб.   

З бюджету ОТГ у 2017 році були виділені кошти в сумі 2,2 млн. грн. на 

капітальний ремонт, установлення огорожі та облаштування протипожежної 

сигналізації відділення стаціонарного догляду для постійного проживання 

Територіального центру в с. Рубці; капітальний ремонт системи опалення приміщення 

Територіального центру;  придбання пасажирського мікроавтобуса. Проекти не були 

реалізовані. 



 

 

 

 

Житлово-комунальне господарство 

Комунальне підприємство «Лиманська служба єдиного замовника» утримує 

237 будинків загальною площею 286,5 тис.м2. 185 будинків благоустроєні, 52 - 

будинки середнього благоустрою, в аварійному стані - 1 будинок. Середня 

забезпеченість житлом одного мешканця складає 31,8 м2. В місті Лиман створено 4 

ОСББ (2004-2016 роки). 

Послуги з теплопостачання здійснює ВО “Краснолиманська тепломережа”, 

на балансі має 42 котельні: 25 - на газовому паливі; 17 - на твердому паливі.  

Протяжність теплових мереж - 29,7 км. 

Послуги з водопостачання та водовідведення надає Краснолиманське ВУВКГ 

КП “Компанія “Вода Донбасу”: загальна кількість водопровідних мереж - 237,1 км, 

каналізаційних мереж - 118,2 км. 

Краснолиманська дільниця Слов’янського УГГ обслуговує 308,5 км вуличних 

газопроводів та 14 ГРП, газифіковано 10,9 тисяч житлових будинків, в тому числі: в 

місті Лиман - 8,9 тисяч будинків, на території сіл та селищ - 2 тисячі будинків. 

З метою поліпшення естетичного вигляду міста, забезпечення вимог санітарних 

норм КП “Лиманський “Зеленбуд” проводить озеленення та максимальне збереження 
усіх видів насаджень, охорону та догляд за пам’ятниками, утриманням кладовищ; 

санітарне очищення міста з ліквідацією несанкціонованих звалищ, поточний ремонт 

доріг, тощо. 

Протягом 2017 року з бюджету ОТГ були виділені кошти в сумі 50743,2 тис. 

грн., у тому числі на: 

Житлове господарство - 12287,9 тис. грн.: 

- розроблена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт 7 об’єктів 

житлового фонду - 100,0 тис. грн.; 

- проведена експертна оцінка технічного стану 5 житлових будинків в м. Лиман -              

39,5 тис. грн.; 

- капітальний ремонт покрівлі  29 житлових будинків - 7594,8 тис. грн.; 

- заміна системи водостоку у трьох житлових будинках - 584,8 тис. грн.; 

- капітальний ремонт балконних плит двох житлових будинків - 350,0 тис. грн.; 

- капітальний ремонт мережі холодного водопостачання (1 будинок) та мережі 

опалення у 2 житлових будинках - 679,1 тис. грн.; 

- капітальний ремонт електрощитових 8-ми житлових будинків - 103,7 тис. грн.; 

- капітальний ремонт житлового будинку № 4 по вул. Деповська м. Лиман -          

1441,6 тис. грн.; 

- поточний ремонт тамбурів у чотирьох житлових будинках - 182,9 тис. грн.; 

- заміна віконних блоків в 13 житлових будинках - 539,2 тис. грн.; 

- поточний ремонт 5 житлових будинків - 432,6 тис. грн.; 

- придбання 100 приладів обліку електричної енергії для 15 житлових будинків - 41,5 

тис.грн. 

- по об’єкту “Будівля гуртожитку, розташованої за адресою м. Лиман вул. І.Лейко № 

2” виготовлена проектно-кошторисна документація - 100 тис. грн.; проведено 

енергоаудит будівлі - 24 тис. грн. та інші. 

Водопостачання - 118,8 тис. грн.: 

- капітальний ремонт системи водопроводу в сел. Нове Лиманського району 



 

 

 

Донецької області - 104,7 тис. грн. та ін. 

Водовідведення - 985,9 тис. грн.: 

- придбано матеріалів та устаткування для утримання водяних свердловин - 532,8 тис. 

грн.; 

- утримання мереж водопостачання та каналізації сіл та селищ - 397,5 тис. грн. та ін. 

Теплопостачання - 985,9 тис. грн.: 

- Розроблено 175 проектно-кошторисних документацій для встановлення приладів 

обліку теплової енергії - 951,2 тис. грн. 

Благоустрій - 15791,6 тис. грн.: 

Дорожнє господарство - 11641,9 тис. грн.: 

- придбано  та встановлено 114 дорожніх знаків - 123,9 тис. грн.; 

- поточний ремонт тротуару (525,2 м2) - 316,1 тис. грн.; 

- поточний ремонт 6 зупинок - 35,5 тис. грн.; 

- поточний ремонт доріг (6971 м2) - 3137,2 тис. грн.; 

- виконано ПКД по об’єкту “Капітальний ремонт доріг Лиманської міської ради 

об’єднаної територіальної громади” (20 доріг) - 467,3 тис. грн.; 

- капітальний ремонт прибудинкової території (8122 м2) - 454,6 тис. грн. та ін. 

Зовнішнє освітлення - 3995 тис. грн.: 

- на зовнішнє освітлення та його утримання в м. Лиман, сіл та селищ направлено - 

3233,9 тис. грн.; 

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Лиман, сіл та селищ -                           

711 тис. грн. та ін. 

Зелене господарство - 923,9 тис. грн.: 

- придбано та висаджено 565 дерев та 4800 квіткових рослин - 147,4 тис. грн.; 

- придбано 15 мотокос SHTIL, 1 високоріз, 3 бензопили SHTIL та інше обладнання  

для організації поливу - 327,8 тис. грн.; 

- видалено 97 аварійних дерева - 189,7 тис. грн. та ін. 

Похоронна справа - 567,2 тис. грн.: 

- утримання та благоустрій цвинтарів - 425,7 тис. грн.; 

- встановлення огорожі на кладовищах (виготовлено 10 ПКД) - 137,8 тис. грн. 

Санітарне очищення міста - 2219,3 тис. грн.: 

- придбано та встановлено 120 урн - 20,0 тис. грн.; 

- облаштовано 1 контейнерний майданчик - 19,2 тис. грн.; 

- збирання комунальних відходів, вивезення сміття, ліквідація 311 стихійних звалищ 

на території Лиманської ОТГ - 1183,5 тис. грн.; 

- розроблена схема санітарного очищення Лиманської ОТГ - 192,0 тис. грн.; 

- придбано 369 баків для побутового сміття - 791,4 тис. грн. та ін. 

Майданчики - 1229,5 тис. грн.: 

- придбано та встановлено 15 дитячих ігрових майданчиків та встановлена огорожа на 

них - 1185,9 тис. грн.; 

- «Реконструкція парку ім. Кизима м. Лиман» - розроблено проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для реконструкції та обслуговування парку ім. Кизима 

м. Лиман – 37,5 тис. грн.; 

Інші заходи - 15791,6 тис. грн.: 

- фінансова підтримка КП “Лиманська СЕЗ” (зарплата, придбання ПММ, 

автозапчастин, розробка проектів землеустрою, придбання оргтехніки та ін.) - 2470,0 



 

 

 

тис. грн.; КП “Лиманський Зеленбуд” (зарплата штатних робітників,  розробка 

проектів землеустрою, ремонт покрівлі адмінбудівлі та інші) - 1676,6 тис.грн.; 

- збільшення статутного капіталу КП “Лиманський Зеленбуд” (придбано техніки та 

обладнання в кількості 7 од.) - 5431,1 тис. грн.; КП “Лиманська СЄЗ” (придбано 2 

одиниці техніки) - 3095,0 тис. грн.; 

За рахунок власних коштів ВО “Краснолиманська тепломережа” виконані 

роботи з реконструкції теплових мереж в 6 котельнях, витрати склали 550 тис. грн. 

Не освоєні кошти на отримання сертифікатів для закінчених будівництвом 

об’єктів, на розроблення енергоефективної схеми водопостачання та технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під цвинтарями, на 

придбання та встановлення  приладів обліку теплової енергії; на капітальний ремонт 

мосту через ріку Сіверський Донець с. Крива Лука. 

Перенесено на 2018 рік завершення капітального ремонту водопровідних мереж 

с. Рубці (2,6 млн. грн.), капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення по м. Лиман 

та 7 селам та селищам (933,5 тис. грн.). 

 

Охорона навколишнього природного середовища 

Майже 214 тис. грн. за рахунок коштів місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища направлено на придбання та встановлення 30 

контейнерів  - 66,6 тис. грн.; ліквідацію несанкціонованих звалищ і відходів (570 м3) - 

147,3 тис. грн. 

ДП “Краснолиманське лісове господарство” використано 2,3 млн. грн. власних 

коштів на ліквідацію лісових пожеж та лісові насадження. 

За рахунок коштів обласного екологічного фонду в стадії розробки проектно-

кошторисні документації по “Будівництво каналізаційно-насосної станції “Зелений 

Клин” м. Лиман (1 етап)” та “Реконструкція каналізаційних очисних споруд                           

м. Лиман”. Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації 4 

рази проводились відкриті торги по проекту з реконструкції парку ім. Кизима, але 

виконавця робіт та і не визначено. 

З метою впровадження заходів з енерогозбереження на території Лиманської 

ОТГ протягом 2017 року: 

за рахунок бюджету ОТГ: 

проведено енергоаудит - 416,3 тис. грн., у тому числі: 

- в 17 закладах освіти; 

- в закладах охорони здоров’я: 1 об’єкт (ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна); 

- в закладах соціальної сфери: Центр соціально-психологічної реабілітації, 

гуртожиток. 

За рахунок грантової програми Європейського Союзу проведено енергоаудит в 5 

закладах освіти на суму 139,5 тис. грн. 

 

З метою захисту населення і територій об’єднаної громади від 

надзвичайних ситуацій створено комунальний заклад “Лиманський центр безпеки 

громадян”. Протягом звітного періоду до комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади прийнята нежитлова будівля Центру безпеки 

громадян (загальна площа 168,1 кв.м); передані на баланс закладу матеріальні 

цінності, в оперативне управління - асфальтобетонне покриття прибудинкової 



 

 

 

території Центру. 

За рахунок залишків коштів  обласного бюджету, передбачених на будівництво 

Центру безпеки громадян, придбано легковий автомобіль спеціального призначення - 

517,2 тис. грн.; інше обладнання та техніка - 116, тис. грн. (піноутворювачі для 

пожежогасіння, бензопили, генератор бензиновий, побутова техніка, комп’ютери).  

За рахунок коштів бюджету ОТГ придбано 3 твердопаливних котли (55 тис. 

грн.) для організації опалення будівель місцевих пожежних команд с. Рубці,                      

смт. Дробишеве, смт. Зарічне. 

В галузі охорони здоров'я загальна захворюваність населення протягом 2017 

року склала 15,4 тис. випадків на 10 тисяч населення; проліковано у денних 

стаціонарах 3609 хворих. Витрати з бюджету ОТГ на 1 мешканця на утримання 

мережі закладів охорони здоров'я склали 1373,9 грн. 

З бюджету ОТГ на виконання заходів з охорони здоров'я направлено                

6,4 млн. грн., в т.ч. на: 

 вдосконалення управління галуззю - 811,5 тис. грн., із них на: 

підвищення кваліфікації лікарів та середніх медичних працівників - 78,4 тис. грн.; 

проплату за навчання 4 студентів в вищих медичних закладах - 92,0 тис. грн., 

впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу закладів охорони 

здоров’я - 641,1 тис. грн.; 

 заходи, щодо поліпшення медичної допомоги населенню - 2895,9 тис. 

грн., із них на: реалізацію заходів по боротьбі із туберкульозом - 154,3 тис. грн.; 

забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами, цукрознижуючими 

таблетованими препаратами та засобами самоконтролю - 52,8 тис. грн.; забезпечення 

пільгової категорії населення медикаментами, зубним протезуванням - 841,6 тис. грн.; 

придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я - 1032,8 тис. грн., 

забезпечення лікування хворим на хронічну ниркову недостатність - 131,4 тис. грн.; 

 придбання холодильників для дооснащення амбулаторій: міської ЗП-СМ, 

ЗП - СМ м-ну “Південний”, ЗП-СМ смт. Зарічне, ЗП-СМ смт. Нове - 42,8 тис. грн.; 

 технічне обслуговування рентгенологічного обладнання - 36,1 тис. грн; 

 придбання лінійних датчиків для обстеження молочної залози, 

щитовидної залози та інтравагінального датчика - 199,2 тис. грн. по КЗОЗ “Лиманська 

міська лікарня”; 

 капітальний ремонт будівлі дитячого відділення (другий етап) під денний 

стаціонар КЛПЗ “Лиманська центральна районна лікарня” - 276,2 тис. грн. 

 

Розроблено 10 проектно-кошторисних документацій на капітальні ремонти              

ФАПів та амбулаторій на що витрачено 788,0 тис. грн. Розроблені                           

проектно-кошторисні документації по реконструкції будівлі аптеки під діагностичний 

центр - 129,8 тис. грн. та капітальний ремонт будівлі харчоблоку та бухгалтерії з 

заходами термомодернізації та благоустроєм прилеглої території - 199,2 тис. грн. 

Для клініко - діагностичної лабораторії на базі Центральної районної лікарні 

придбане медичне обладнання: автоматичний гематологічний аналізатор, 

напівавтоматичний біохімічний аналізатор на загальну суму 665,0 тис. грн та шафи 

витяжні - 135,9 тис. грн. 

 

З державного бюджету на виконання заходів з охорони здоров'я направлено                



 

 

 

4,7 млн. грн., в т.ч. на: 

 забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном та інше - 2487,3 тис. 

грн.; 

 проведення імунопрофілактики населення проти вакцинокерованих 

інфекцій – 569,1 тис. грн.; 

 забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові -                            

364,0 тис. грн.; 

 впровадження тромболітичної терапії на госпітальному етапах надання 

медичної допомоги хворим на гостру серцево-судинну патологію - 54,7 тис. грн.; 

 забезпечення лікування хворих на вірусні гепатити В, С - 315,1 тис. грн.; 

Надходження до міської лікарняної каси склали 377,5 тис. грн.  

Виконавчим комітетом міської ради “в службове користування” передано 4 

квартири: лікарю-хірургу, лікарю-невропатологу, сімейним лікарям смт. Ярова та 

мікрорайону “Заводський”. 

Не реалізовані проекти, на які у 2017 році були виділені кошти з бюджету ОТГ 

по капітальним ремонтам амбулаторії сел. Ямпіль, ФАПів с. Ставки та с. Закітне 

майже на 4,0 млн. 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 1364 дитини дошкільного віку. Протягом року Новоселівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів та ДНЗ с. Новоселівка були реорганізовані в Новоселівський навчально-

виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад”. 

У відділі освіти діє Центр позашкільної освіти, у якому навчаються 1400 учнів 

у 82 групах, на утримання якого направлено 1872,5 тис. грн. 

Протягом 2017 року з бюджету ОТГ на розвиток освіти                                 

направлено 33,3 млн. грн., в т.ч.: 

 забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів - 2020,8 тис. грн.; 

 збереження мережі дошкільних навчальних закладів з логопедичними 

групами - 3592,9 тис. грн.; 

 забезпечення харчування дітей дошкільного віку в дошкільних відділеннях 

навчально-виховних комплексах - 255,7 тис. грн.; 

 безкоштовний підвіз учнів до місця навчання - 2680,8 тис. грн.; 

 фінансування Програми “Робота з обдарованою молоддю” - 116,5 тис. грн.; 

 забезпечення навчання 114 учнів по індивідуальній формі навчання у зв'язку 

з малою наповнюваністю класів - 624,6 млн. грн.;  

 забезпечення літнім оздоровленням дітей-сиріт та дітей, зоставшихся без 

батьківської опіки, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей - 199,0 тис. грн.; 

 виплату допомоги дітям-сиротам, яким виповнилось 18 років - 30,8 тис. грн.; 

 компенсаційні виплати на пільговий проїзд педагогічним працівникам - 102,3 

тис. грн.; 

 придбання трактору для Зарічненської ЗОШ - 494,7 тис. грн.; 

 придбання автомобіля спеціального призначення для забезпечення гарячим 



 

 

 

харчуванням учнів - 248,4 тис. грн.; 

 розроблення проектно-кошторисних документацій для проведення 

капітальних ремонтів на суму 1428,7 тис. грн.; 

 капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу с-ща Ярова - 

271,1 тис. грн.; 

 капітальний ремонт огорожі дошкільного навчального закладу с-ща 

Дробишеве - 182,8 тис. грн.; 

 придбання 6 шкільних автобусів - 6882,0 тис. грн. (за рахунок 

співфінансування з державного бюджету - 2100,0 тис. грн.); 

 капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 6 - 1272,8 

тис. грн. та оновлення матеріально-технічної бази - 378,6 тис. грн.; 

 реконструкція 12 відкритих спортивних майданчиків зі штучним покриттям, 

на базі загальноосвітніх навчальних закладів - 2105,1 тис. грн.; 

 енергозберігаючі заходи в Новоселівському НВК “Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” - 457,4 тис. грн.; 

 капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 10 - 342,1 

тис. грн.; 

 оновлення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів с. 

Рубці, с. Торське, смт. Ярова, ДНЗ № 1 - 1649,2 тис. грн. 
 

В зв'язку із невиконанням договірних умов Краматорським та Слов'янським 

УКСами у 2017 році ряд проектів залишились не реалізованими: капітальний ремонт 

фасаду ДНЗ № 3, заміна вікон у Ярівській ЗОШ, капітальні ремонти: НВК сел. Нове 

та ЗОШ № 4 (під розміщення Центру позашкільної роботи), будівлі з заходами 

термомодернізації відділу освіти, спортивний майданчик зі штучним покриттям в                

с. Зарічне, реконструкція системи опалення дошкільного навчального закладу № 4, 

реконструкція системи опалення НВК “Гімназія-загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеню” на загальну суму майже 20,0 млн. грн. 

 

Забезпечення права дитини на сімейне виховання є головним завданням у сфері 

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

В звітному періоді видано 249 посвідчень багатодітних сімей, в тому числі: 

батькам - 68, дітям - 181. 

За рахунок субвенції з державного бюджету функціонує 10 прийомних сімей, в 

яких виховується 21 дитина; 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 6 

дітей, якими отримано соціальну допомогу на суму 1479,1 тис. грн. На утримання 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Лиман направлено 3379,9 тис. 

грн., в тому числі 152,6 тис. грн. благодійних внесків. 

Службою у справах дітей систематично проводяться рейди з попередження 

дитячої бездоглядності та безпритульності. В звітному періоді проведено 33 рейди, в 

ході яких вилучено 11 дітей та надано соціальну допомогу. Проведено 66 обстежень 

житлових умов проживання дітей. 

Протягом 2017 року 15 дітям встановлено статус “дитина-сирота”, дитина, 

позбавлена батьківського піклування”. 

Придбано 10 квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа на загальну суму 2397,2 тис. грн. в співфінансуванні з 



 

 

 

обласного бюджету, в тому числі за рахунок бюджету Лиманської ОТГ -                           

1198,6 тис. грн.  

Одна квартира була передана безкоштовно дитині-сироті Бояровим Аркадієм 

Анатолійовичем. 

За рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 350,0 тис. грн. придбана 

соціальна двокімнатна квартира для тимчасового вирішення житлових проблем дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 

 

До занять фізичною культурою і спортом залучено 9,0 тис. осіб, проведено 84 

масових заходів, в яких прийняло участь 6700 осіб.  

Витрати на розвиток фізичного виховання та спорту склали понад 5,8 млн. грн., 

в тому числі: бюджету ОТГ - 2,7 млн. грн., коштів підприємств - 3,1 млн. грн. 

 635,0 тис. грн. - на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань 

та участь у спортивно-масових заходах; 

 1808,8 тис. грн. на утримання ДЮСШ м. Лиман; 

 148,9 тис. грн. - придбання спортивного обладнання та інвентарю. 

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

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

пауерліфтинг. 

На ремонт будівлі інноваційного центру розвитку для дітей та молоді 

направлено 1364,9 тис. грн., в тому числі за рахунок обласного бюджету - 500,0 тис. 

грн. та за рахунок коштів бюджету Лиманської ОТГ - 854,9 тис. грн. 

 

Відділом культури і туризму міської ради кількість проведених культурно-

масових заходів складає 1622. Витрачено на розробку проектно-кошторисних 

документацій на капітальні ремонти: покрівлі міського будинку культури селища 

Зарічне витрачено 18,9 тис. грн., покрівлі міського будинку культури сел. Ярова - 19,7 

тис. грн., будівлі Центру культури і дозвілля ім. Горького - 59,8 тис. грн. Капітально 

відремонтовано фасад міського будинку культури “Відродження” сел. Дробишево -                   

1122,4 тис. грн. 

Придбано: 

- будівлю для розташування музичної школи - 2650,0 тис. грн., де зараз 

навчається 195 учнів; 

- пасажирський мікроавтобус - 859,0 тис. грн. 

На розвиток галузі культури направлено 4289,7 тис. грн., в тому числі: за 

рахунок бюджету ОТГ - 3872,7 тис. грн та за рахунок інших джерел - 417,0 тис. грн. 
 

Протягом ІІІ кварталу 2017 року в виконавчому комітеті міської ради 

завершився конкурс на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на 

міському маршруті № 01 “Лиман АС - Зелений Клин”. Переможцем в даному конкурсі 

визначено комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника”. 

Перевезення пасажирів розпочато з 28 листопада 2017 року 6 новими 

автобусами (4 автобусами марки Еталон та 2 автобусами марки Рута, один із яких 

обладнаний підйомником та пристосований для перевезення осіб з обмеженими 

фізичними можливостями). 

Для цього КП “Лиманська СЄЗ” в 2017 році: 



 

 

 

- придбано 6 автобусів на загальну суму 8271,5 тис. грн.; 

- проведено капітальний ремонт будівлі гаражів, розташованих за адресою:                   

м. Лиман, вул. Незалежності, 13 (в тому числі проектно - вишукувальні роботи) І та ІІ 

етапи робіт та придбання матеріалів, обладнання для технічного обслуговування 

автобусів, ліцензії для перевезення, довідки, поділ існуючого технічного паспорту на 

дві адреси та інше - 2050,8 тис. грн.; 

- розроблені паспорти автобусних маршрутів - 40,0 тис. грн.; 

- виконані роботи по переобладнанню автобусу під перевезення осіб з 

обмеженими фізичними можливостями - 90,0 тис. грн. 
 

Кількість підприємців-фізичних осіб станом на 01.01.2018 року                       

склала 1171 особу. 

Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності, в звітному 

періоді, становить 227 одиниць (припинило свою діяльність 225 СПД). 

Доходи міського бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва 

складають 20,4 млн. грн. (2016 рік - 25,5 млн. грн.). 

Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у 

доходній частині міського бюджету становить 9,5 %.  

В звітному періоді міським центром зайнятості проведено 99 інформаційних 

семінари “Як розпочати свій бізнес” та 1 семінар "Від бізнес-ідеї до власної справи". 

Протягом 2017 року в рамках підтримки малого і середнього підприємництва 

“Український донецький куркуль” на території громади визнано переможцями 11 осіб. 

Сума коштів на реалізацію проектів всього становить 4240,0 тис. грн., в тому числі за 

рахунок бюджету ОТГ - 2120,0 тис. грн. 

 

За рахунок коштів міжнародного дитячого фонду UNICEF забезпечено 

спортивним інвентарем та обладнанням ДНЗ № 10, ЗОШ № 2, № 4, ліцею, Торське 

НВК, Ямпільске НВК та Дробишевську ЗОШ на суму майже 1,6 млн. грн. 

Представниками Китайської Народної Республіки через Департамент освіти та 

науки Донецької обласної державної адміністрації були передані персональні 

комп'ютери у кількості 15 одиниць на суму 176 тис. грн. 

У співпраці з Проектом ЄС ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду - 3 фаза” капітально відремонтовано дах Новоселівського НВК. Громадська 

організація “Новоселівський гурт” реалізовала проект на суму 613,874 тис. грн., з них 

кошти ПРООН - 136,7 тис. грн, бюджет ОТГ - 460,404 тис. грн., громадська 

організація - 30,650 тис. грн. 

ГО “Форпост” спільно з ПРООН програма “Відновлення та розбудова миру”, 

напрямок “Громадська безпека та соціальна згуртованість” реалізує проект 

“Поліпшення умов безпеки учнів Дробишевської ЗОШ шляхом встановлення камер 

відео спостереження та освітлення території - бюджет проекту 441,0 тис. грн, в т.ч. 

кошти бюджету ОТГ - 102,4 тис. грн. 

 

Дирекцією представництва ПРООН в Україні укладено договір з Державним 

підприємством “СХІДГЕОІНФОРМ” для проведення комплексу топографо - 

геодезичних робіт по створенню цифрової топографічної основи масштабу 1:10000 

території Лиманської об'єднаної територіальної громади. 



 

 

 

В рамках проекту GIZ “Реформа управління на сході України” Центр надання 

адміністративних послуг повністю забезпечено сучасними меблями, комп’ютерною та 

оргтехнікою. Наразі запроваджено один з двох програмних комплексів в рамках 

проекту співпраці з GIZ, що дозволяє вести реєстр територіальної громади в 

електронному вигляді. Вартість проекту - 872, 3 тис. грн.  

Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за підтримки Уряду Японії у 

2017 році завершено інфраструктурний проект “Підтримка стабілізації громад на 

Донбасі” - “Територія Є: Бібліотека територія єднання”. Обсяг фінансування склав 

912,4 тис. грн. Капітально відремонтовано приміщення Центральної міської 

бібліотеки з дотриманням вимог щодо доступності осіб з обмеженими можливостями 

та мало мобільних груп населення. 

Із 12 старостинських округів на території 4 (Криволуцький, Ямпільський, 

Дробишевський, Ярівський) активно реалізовувались мікропроекти за рахунок 

міжнародних інвестицій та різноманітних фондів, в результати яких здійснено: ремонт 

та розміщення зупинок, відкрито генекологічний кабінет з послугами УЗО; 

організована регіональна фотовиставка; сільські мешканці отримали кошти на 

відновлення або розвиток власного господарства забезпечені вугіллям, теплими 

речами та продуктовими наборами; створено декоративно-прикладний гурток, тошо. 

Нашій об’єднаній територіальній громаді виділена субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури в сумі 14,7 млн. грн., 

освоєно 12,5 млн. грн (софінансування з бюджету громади 1,3 млн. грн), яка 

направлена на: 

- капітальний ремонт автодоріг: по вул. Шевченка, вул. Незалежності 

(Фрунзе), вул. Кар`єрна, провул. Поштовий, вул. Петропавлівська, провул. 

Петропавлівський, вул. Театральна (від Будинка культури), вул. Оборони, в м. Лиман; 

вул. Довга в с. Зарічне - 6555,7 тис. грн. (софінансування 1452,2 тис. грн.); 

- капітальний ремонт прибудинкової території м. Лиман - 3650,6 тис. грн 

(софінансування 2741,7 тис. грн.); 

- капітальний ремонт водопровідних мереж с. Рубці - 810,7 тис. грн.; 

- капітальний ремонт скатної покрівлі дошкільного навчального закладу   

№ 3 - 1207,9 тис. грн.; 

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення с. Лозова (вул. 

Вишнева, вул. Шкільна, пров. Залізничний, вул. Стадіонна, пров. Шкільний, вул. 

Набережна, вул. Степна) - 264,6 тис. грн. 

 

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 58,5 

млн. грн., з яких на 100 % виконані роботи по: 

- капітальний ремонт системи водоводу в сел. Нове - 0,8 млн. грн.; 

- капітальний ремонт мережі освітлення м. Лиман, смт. Дробишево, с. Діброва, 

сел. Ямпіль - 3,2 млн. грн.; 

- капітальний ремонт 8 автодоріг - 17,9 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. 

 

Проект з реконструкції станції знезалізнення підземних вод за адресою: вул. 

Зелений Гай, 16а на суму 8,6 млн. грн. не реалізований - тендерні процедури 7 разів не 

відбулися, оскільки був 1 учасник. 

 

Регіональною комісією з проведення оцінки та попереднього конкурсного 

відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - кошти ДФРР), в квітні 

2017 року попередньо відібрані для фінансування у 2018 році інвестиційні проекти 

Лиманської ОТГ загальною сумою 42,6 млн. грн, де співфінансування з бюджету ОТГ 

10 % складе 4263,426 тис. грн: 

1. капітальний ремонт Ямпільського НВК “Загальноосвітня школа I-III 

ступенів- дошкільний навчальний заклад” - 11,6 млн. грн (співфінансування 1,3 млн. 

грн); 

2. капітальний ремонт Ярівської загальноосвітньої школи I-III ступенів - 

12,6 млн. грн. (співфінансування 1,4 млн. грн); 

3. капітальний ремонт приміщень будівлі МБК “Зеленоклинський” 14,1 

млн. грн (співфінансування 1,6 млн. грн). 

 

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. 

В межах місцевої цільової програми “Громадський бюджет Лиманської 

об’єднаної територіальної  громади на 2017-2020 роки” до виконавчого комітету 

міської ради надано 10 проектів, 8 з яких отримали позитивний експертний висновок. 

За результатами голосування визначено переможцями конкурсу 5 конкурсних 

пропозицій. В 2017 році реалізовано 2 проекти, а саме: “У безпечну подорож із 

комфортом і задоволенням” на території Рубцівського старостинського округу 

встановили 4 автобусні зупинки та “Спортивний майданчик “Юніор” на території 

ОСББ “Надія Лиман”. 



 

 

 

В межах Програми розвитку ООН “З відновлення та розбудови миру”, 

проведено роботу щодо розроблення Стратегії розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади до 2025 року. Створена робоча група з розроблення 

Стратегії, що затверджена розпорядженням міського голови № 511 від 15.09.2017 

року. Проведено 3 засідання робочої групи.  За результатами роботи робочої групи, 

при підтримці консультанта - експерта Проекту програми ПРООН Володимира 
Проскурніна, передано проект Стратегії розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року                

(І етап). 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку 

і торгівлі виконавчого комітету міської ради                                                Н.П. Авдєєнко 



ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ  ЕКОНОМІЧНОГО  І  СОЦІАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ 

ЛИМАНСЬКОЇ ОТГ ЗА 2017 РІК 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Населення        

Середньорічна чисельність наявного населення  

тис. осіб 
43,7 43,4 

42,9 
(станом на 

01.12.2017р.) 
98,8 х 

Приріст (зменшення) чисельності наявного населення до початку року % 98,6 99,3 98,2 х х 

Кількість народжених осіб 
360 420 

299 
(станом на 01.12. 

2017р.) 
71,2 х 

Кількість померлих осіб 
956 950 

834 
(станом на 

01.12.2017р.) 
87,8 х 

Міграційний приріст (скорочення) населення 

осіб 
34 200 

- 160  
(станом на 

 01.12. 2017р.) 

х х 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року осіб 262 280 238 85 90,8 

Відсоток працевлаштованих від загальної кількості зареєстрованих безробітних % 28,4 33,7 41,7 х х 

Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, у т.ч.: осіб 31381 32300 23944 74,1 76,3 

дітей осіб 4397 4407 3684 83,6 83,8 

осіб працездатного віку осіб 6711 6858 4612 67,2 68,7 

пенсіонерів осіб 18772 19488 14612 75 77,8 

інвалідів осіб 1501 1547 1036 67 69 

Кількість зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, з них: осіб 170 165 140 84,8 82,4 

працевлаштовано осіб 41 40 40 100 97,6 

Розвиток сфери  матеріального  виробництва       

Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах підприємств        



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

     всього* млн.грн. 166,2 204,7 202,2 98,8 121,6 

     в розрахунку на одну особу  грн. 3813 4717 4713 99,9 123,6 

у тому числі по основних видах діяльності* млн.грн. 166,2 204,7 202,2 98,8 121,6 

Виробництво основних видів промислової продукції    

(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію регіону) 
натур. 

од. 
92,4 100,0 106,3 106,3 115,0 

у тому числі видобуток корисних копалин за видами сировини* 

натур. 

од. 
92,4 100,0 106,3 106,3 115,0 

Кількість підприємств*, які сертифікували власну систему управління якістю та 

довкіллям на відповідність стандартам (наростаючим підсумком з початку 

сертифікації):  

     

ISO 9000 од. - - - - - 

ISO 14000 од. - - - - - 

ISO  9001-2001 од. - - - - - 

Обсяг промислової продукції, що відповідає міжнародним  

стандартам ISO* млн.грн. 
- - - - - 

    питома вага у загальному обсязі реалізованої продукції % - - - - - 

Агропромисловий комплекс (сільськогосподарські підприємства та фермери)       

Валова продукція сільського господарства в цінах 2010 року тис.грн. 165152,2 125665,3 128814,5 102,5 78,0 

в тому числі       

        рослинництво тис.грн. 147188,7 108614,1 113317,5 104,3 77,0 

        тваринництво тис.грн. 17963,5 17051,2 15497,0 90,9 86,3 

Виробництво продукції рослинництва (у вазі після доробки)       

Зернові        

       площа га 16866,7 17480 16578,5 94,8 98,3 

       врожайність ц/га 33,3 28,5 28,6 100,4 85,9 

       валовий збір тонн 56179,4 49805 47457,7 95,3 84,5 

Технічні культури, всього       



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

       площа га 13785 10060 15306 152,1 111,0 

у тому числі соняшник       

       площа га 13356 9060 15091 166,6 113 

       врожайність ц/га 22,9 21,0 14,5 69,0 63,3 

       валовий збір тонн 30526,7 19026 21964,6 115,1 72,0 

Картопля       

       площа га 3 - - - - 

       врожайність ц/га 133,2 - - - - 

       валовий збір тонн 40 - - - -- 

Овочі       

       площа га - - - - - 

       врожайність ц/га - - - - - 

       валовий збір тонн - - - - - 

Кормові культури       

       площа га 349,2 542 226,85 41,9 65,0 

Всього посівів га 31092 28112 32142,5 114,3 103,4 

       у тому числі ярі культури га 19754 16851 23327 138,4 118,1 

Чисті пари га 3190 6170 2140,4 34,7 67,1 

 Рілля в обробітку га 34282 34282 34282 100,0 100,0 

Виробництво продукції тваринництва       

Вирощено худоби та птиці  тонн 118,1 91 81,8 89,9 69,3 

Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі) тонн 291 173 108,1 62,5 37,1 

Молоко тонн 1162,7 870 891,8 102,5 76,7 

Яйця тис.шт. 29858,1 30000 26782,5 89,3 89,7 

Вовна тонн - - - - - 

Продуктивність худоби та птиці        

Середній надій молока на одну корову, яка була в наявності на початок  року кг 4885 5273 5538 105,0 113,4 



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

Середня несучість 1 курки-несучки шт. 211 210 212 101,0 100,5 

Поголів’я худоби та птиці (на кінець року)       

Велика рогата худоба                  голів 485 520 419 80,6 86,4 

     у тому числі  корови голів 161 190 168 88,4 104,3 

Свині голів 226 220 132 60,0 58,4 

Вівці та кози голів - - - - - 

Птиця голів 153515 200000 139654 69,8 91,0 

Виробництво найважливіших видів харчової продукції у натуральному вимірі       

Ковбасні вироби тонн - - - - - 

Молоко оброблене рідке тонн - - - - - 

Хлібобулочні вироби тонн 5009,0 4700,0 4997,0 106,3 99,8 

Борошно тонн 5631,0 5000,0 5528,0 110,6 98,2 

Олія соняшникова нерафінована тонн - - - - - 

Шампанське тис.дал - - - - - 

Сіль і хлорид натрію чистий тис.тонн - - - - - 

Фінансові  показники       

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

всього 

 

тис.грн. 
351743,3 409499,6 399534,4 97,6 113,6 

Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів) тис.грн. 206143,0 225181,6 231800,8 102,9 112,4 

Трансферти з Державного бюджету – разом, з них: тис.грн. 291691,1 366264,0 305371,5 83,4 104,7 

базова дотація                                                                                                      тис.грн - - - - - 

     реверсна дотація                    тис.грн. - - - - - 

освітня субвенція тис.грн 56127,3 44615,3 50207,3 112,5 89,5 

медична субвенція тис.грн 32935,7 31672,1 41234,2 130,2 125,2 

     інші міжбюджетні трансферти тис.грн. 193735,1 289976,6 213930,0 73,8 110,4 

Трансферти з обласного бюджету, всього тис.грн. 8893,0 - 4940,1 - 55,6 

Видатки бюджету міста (району) тис.грн. 412472,4 591445,6 571257,2 96,6 138,5 



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього тис.грн. 9849,6 9160,0 7649,99 83,5 77,7 

     з нього:        

     до Державного бюджету       тис.грн. 4621,6 5058,6 4124,09 81,5 89,2 

     до місцевого бюджету тис.грн. 5228,0 4101,4 3525,9 86,0 67,4 

Показники рівня життя і розвитку  соціальної сфери       

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), які здійснюють 

діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у діючих цінах 

тис. грн. 
150500,0 153100,0 221300,0 144,5 147,0 

Роздрібний товарооборот торгових організацій і підприємств у діючих цінах на 

одну особу грн. 
3440,3 3489,0 5158,6 147,9 149,9 

Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту підприємств роздрібної 

торгівлі та ресторанного господарства (юридичних осіб) до відповідного періоду 

минулого року 

% 

101,3 111,6 149,9 х х 

Кількість підприємств роздрібної торгівлі одиниць 284 286 287 100,3 101,1 

   забезпеченість торговою площею на 1 тис. жителів  кв.м 369,1 368,6 389 105,5 105,4 

Кількість підприємств ресторанного господарства одиниць 79 79 79 100,0 100,0 

   забезпеченість місцями на 1 тис. жителів місць 107,2 106,8 108,5 101,6 101,2 

Кількість підприємств побутового обслуговування населення одиниць 127 127 134 105,5 105,5 

   забезпеченість працюючими на 1 тис. жителів місць 2,9 2,8 3,1 110,7 106,9 

Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього тис.грн. 39100,0 39000,0 40100,0 102,8 102,6 

   у % до попереднього року  % 105,4 101,3 102,6 - - 

Кількість лікарняних  ліжок (на кінець року) у розрахунку на 10 тисяч населення ліжок 45,4 45,4 45,9 101,1 101,1 

Загальна захворюваність населення (на 100 тис. населення) випадків 25276,1 39520,0 15336,4 38,8 60,7 

Кількість хворих на туберкульоз з уперше в житті встановленим діагнозом –

всього  осіб 
20 10 26 в 2,6 р.б. 130,0 

       у розрахунку на 100 тис. населення випадків 45,7 22,6 60,05 в 2,7 р.б. 131,4 

Смертність населення від:       

      СНІДу випадків 4 - 10 - в 2,5 р.б. 



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

      туберкульозу випадків 6 - 2 - 33,3 

Материнська смертність (на 100 тис. народжених живими) випадків - - - - - 

Малюкова смертність (на 1000  народжених живими) випадків - - 4 - - 

Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів 

охорони здоров’я  

грн. на          

1 особу 
826,81 1010,05 1373,88 136,0 166,2 

Обсяг коштів місцевого бюджету на 1 мешканця, виділених на поліпшення 

матеріально-технічної бази ЛПУ району первинного та вторинного рівнів надання 

медичної допомоги  

грн. на               

1 особу 

68,06 - 56,29 - 82,7 

Відсоток фінансування з місцевого бюджету, виділеного на первинну медичну 

допомогу % 
3,3 2,5 4,0 - - 

Кількість дошкільних закладів (на кінець року) одиниць 23 23 23 100,0 100,0 

         в них:       

           місць одиниць 1310 1330 1290 97,0 98,5 

           дітей осіб 1373 1374 1364 99,3 99,3 

Черга до дошкільного закладу осіб - - - - - 

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах на 100 місць  осіб 105 103 106 102,9 101,0 

Витрати місцевого бюджету на 1 дитину на утримання мережі дошкільних заходів грн. на          

1 особу 
13923,56 16855,17 24458,08 145,1 175,7 

Кількість загальноосвітніх шкіл (на початок навч. року) одиниць 22 22 22 100,0 100,0 

         в них:       

           учнівських місць уч.місць 9068 9068 9068 100,0 100,0 

           учнів осіб 4250 4506 4380 97,2 103,1 

        питома вага учнів, які навчаються в другу зміну % - - - - - 

Питома вага учнів, які навчаються українською мовою % 74,3 72,1 74,5 - - 

Витрати з місцевого бюджету на 1 учня на утримання мережі закладів освіти грн. на          

1 особу 
12579,09 16672,93 21048,08 126,2 167,3 

Наявність шкільних автобусів одиниць 9 9 15 166,7 166,7 



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

Чисельність учнів на 1 комп’ютер, якими оснащені загальноосвітні навчальні 

заклади осіб 
- 11 9 81,8 - 

Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання, що 

використовують в навчальному процесі комп’ютерну техніку, підключену до 

мережі Інтернет  % 

- 100,0 100,0 - - 

Кількість прийомних сімей, всього одиниць 10 9 10 111,1 100,0 

в них виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб 21 17 21 123,5 100,0 

Кількість дитячих будинків сімейного типу, всього одиниць 1 1 1 100,0 100,0 

в них влаштовано дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб 6 6 6 100,0 100,0 

Кількість створених:       

- прийомних сімей одиниць 2 1 - - 50,0 

в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб 4 1 - - 25,0 

- дитячих будинків сімейного типу одиниць 1 - - - - 

в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб 6 - - - - 

Кількість проведених культурно-масових заходів одиниць 930 1420 1622 114,2 174,4 

Кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом осіб 9413 9000 9000 100,0 95,6 

у % до загальної чисельності населення % 21,5 20,6 20,8 101,0 96,7 

Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів 

фізичної культури та спорту 

грн. на          

1 особу 
39,96 45,29 62,9 138,9 157,4 

Кількість проведених масових спортивних заходів одиниць 80 80 84 105,0 105,0 

в них прийняли участь осіб 6700 6500 6700 103,1 100,0 

Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів 

культури  

грн. на          

1 особу 
166,7 203,82 326,2 160,0 195,7 

Показники чисельності та оплати праці найманих працівників       
Фонд оплати праці, всього 

тис.грн. 791126,2 1934200* 
Статистичні 

дані відсутні 
- - 

в тому числі штатних працівників 
тис.грн. 791126,2 1934200* 

Статистичні 

дані відсутні 
- - 



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

Середньооблікова чисельність штатних працівників  
осіб 

14657 31420* 
Статистичні 

дані відсутні 
- - 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 4498 5130* 
Статистичні 

дані відсутні 
- - 

Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року тис.грн. - - 1367,8 - - 

в тому числі:       

на економічно активних підприємствах  тис.грн. - - 1367,8 - - 

на підприємствах-банкрутах тис.грн. - - - - - 

на економічно неактивних підприємствах тис.грн. - - - - - 

Темп погашення заборгованості по заробітній платі підприємств комунальної 

власності (у порівнянні до показників на початок року) 
% - - - х х 

* з початку 2016 року на територію м. Лиман перереєструвалось підприємство регіональна філія “Донецька залізниця”, а з 

серпня поточного року до міського бюджету надходить податок на доходи з фізичних осіб в цілому по філії. Чисельність 
працюючих по регіональній філії становить 30 тис. осіб, у той час, коли чисельність працюючих на підприємствах 

залізничного транспорту на території Лиманської об’єднаної територіальної громади становить 6,5 тис. осіб. 

      

Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню       

Власні доходи Пенсійного фонду України  тис.грн. 6765,2 7203,2 6137,2 85,2 90,7 

Видатки Пенсійного фонду України тис.грн. 622633,25 680385 736595,2 108,3 118,3 

Загальна сума боргу до бюджету Пенсійного фонду України на кінець року тис.грн. 1772,1 2017,9 2146,3 106,4 121,1 

в тому числі сума недоїмки до бюджету Пенсійного фонду України тис.грн. 8,4 6,9 94,8 х х 

Темп зростання (зменшення) заборгованості економічно активних платників до 

бюджету Пенсійного фонду % 
х 199,2 х х х 

Загальна потреба в коштах на виплату   пенсій та   грошової допомоги тис.грн. 622596,44 674515,5 734231,7 108,8 117,9 

Кількість одержувачів пенсій (середньорічна) осіб 35711 38304 23017 60,1 64,5 

Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера грн. 1938,66 2464,11 2591,81 105,2 133,7 

Допомога на дітей згідно з Законом України «Про державну допомогу сім'ям з 

дітьми»: 
      

      кількість одержувачів  осіб 4678 4800 3751 78,1 80,2 



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

      видатки бюджету  тис.грн. 52499,2 60000,0 51485,5 85,8 98,1 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям:       

кількість одержувачів  осіб 1300 1300 1381 106,2 106,2 

видатки бюджету  тис.грн. 17791,3 19200,0 19843,7 103,4 111,5 

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам:       

кількість одержувачів  осіб 702 700 722 103,1 102,8 

видатки бюджету  тис.грн. 11480,5 15200,0 13471,4 88,6 117,3 

Житлові субсидії       

      кількість одержувачів сімей 9547 10600 12121 114,3 127,0 

      видатки бюджету тис.грн. 78630,7 183100,0 85350,5 46,6 108,5 

Пільги громадянам, інформація про яких внесена до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру пільговиків (ветерани війни, праці, громадяни, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та інші пільговики): 

      

кількість одержувачів  осіб 15712 14900 14872 99,8 94,6 

видатки бюджету  тис.грн. 7822,0 11600 6957,2 60 88,9 

Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам 

та громадянам похилого віку (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2004 № 558) 

      

кількість одержувачів  осіб 181 160 169 105,6 93,4 

видатки місцевого бюджету  тис.грн. 217,2 300,0 253,8 84,6 116,9 

Контингент осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції, яким надається допомога для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг: 

      

кількість осіб тис. осіб 9,9 9,1 9,1 100 91,9 



Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

Програма 
фактичне  

виконання  

фактичне виконання у % 

до 

Програми 
до 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

кількість сімей  тис. 

сімей 
6,0 5,5 5,6 101,8 93,3 

 



Показники Одиниця виміру 2016 рік 2017 рік
  2017 р. у % до  

2016 р.

Територія кв. км. 1209,75 1209,75 х

Населення

Чисельність наявного населення (січень-листопад) осіб 43692 42899 98,2

Розвиток сфери матеріального виробництва

Обсяг реалізованої продукції, всього: млн. грн. 166,2 202,2 121,6

Фінансові показники

Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до

бюджетів усіх рівнів
млн. грн. 351,7 399,5 113,6

Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів) млн. грн. 206,1 231,8 112,5

Трансферти з державного бюджету млн. грн. 291,7 305,4 104,7

Видатки місцевого бюджету млн. грн. 412,5 571,3 138,5

Податковий борг за податковими зобов’язаннями, всього млн. грн. 9,8 7,6 77,6

Виробництво харчової продукції

Хліб і хлібобулочні вироби тонн 5009,0 4997,0 99,8

Борошно тонн 5631,0 5528,0 98,2

Агропромисловий комплекс

Валова продукція сільського господарства по всіх 

категоріях господарств в цінах 2010 року, всього
млн. грн. 165,2 128,8 78,0

Кількість сільгосппідприємств, всього одиниць 82 93 х

в тому числі:

ТОВ одиниць 9 17 х

фермерські господарства одиниць 70 73 х

акціонерні товариства одиниць 1 1 х

приватні підприємства одиниць 2 2 х

Виробництво продукції рослинництва (у вазі після 

доробки)

Всього посівів тис. га 31,1 32,1 103,4

Паспорт основних показників соціально-економічного розвитку Лиманської ОТГ на 01.01.2018 року



в тому числі зібрано врожаю:

зернові:

площа тис.га 16,9 16,6 98,3

врожайність ц/га 33,3 28,6 85,9

валовий збір тис.тонн 56,2 47,5 84,5

Технічні культури, всього

площа тис. га 13,8 15,3 111,0

у тому числі соняшник

площа тис. га 13,4 15,1 113,0

врожайність ц/га 22,9 14,5 63,3

валовий збір тис.тонн 30,5 22,0 72,0

Вирощено худоби та птиці (у живій вазі) т 118,1 81,8 69,3

молоко т 1162,7 891,8 76,7

яйця млн. шт 29,9 26,8 89,7

Продуктивність худоби та птиці

Середній надій молока на одну корову кг 4885 5538 113,4

Середня несучість 1 курки - несучки шт 211 212 100,5

Поголів'я худоби та птиці (на кінець року)

велика рогата худоба гол. 485 419 86,4

в т.ч. корови гол. 161 168 104,3

свині гол. 226 132 58,4

птиця тис. гол. 153,5 139,6 91,0

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 дошкільних закладів одиниць 23 23 х

   в них дітей осіб 1373 1364 99,3

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 10 х

   в них виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування
осіб 21 21 х

Кількість дитячих будинків сімейного типу одиниць 1 1 х

Кількість стадіонів одиниць 1 1 х

   в них місць одиниць 1500 1500 х

Кількість спортивних залів одиниць 27 27 х

Плавальні басейни одиниць 1 1 х

Кількість підприємств роздрібної торгівлі одиниць 284 287 101,1

Забезпеченість торговою площею на 1 тис. жителів кв.м 369,1 389,0 105,4

Кількість підприємств побутового обслуговування 

населення
одиниць 127 134 105,5

Показники фонду оплати праці та середньомісячної 

заробітної плати на бюджетоутворюючих 

підприємствах міста

Фонд оплати праці, всього млн. грн. 607,2* 961,4* 158,3*

в тому числі штатних працівників млн. грн. 607,2* 961,4* 158,3*

Середньомісячна заробітна плата одного штатного 

працівника
грн. 4768* 7237* 151,8*

Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець 

звітного періоду)
тис.грн. х 1367,8 х

Пенсійне забезпечення та соціальна допомога 

населенню

Видатки Пенсійного фонду України, всього млн. грн. 622,6 736,6 118,3

Кількість одержувачів пенсій (середньорічна) тис. осіб 35,7 23,0 64,5

Середньомісячний розмір пенсії грн. 1938,66 2591,8 133,7

Кількість одержувачів житлових субсидій осіб 9547 12121 127,0

Видатки бюджету на надання житлових субсидій млн.грн. 78,6 85,3 108,5

Кількість одержувачів державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям
осіб 1300 1381 106,2

Видатки бюджету на надання державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям
млн.грн. 17,8 19,8 111,5

* згідно моніторингу по 37 підприємствам міста



                                                                                                                                                                Проект

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 за 2017 рік

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 за 2017 рік”, 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  за  2017  рік

прийняти до відома.

2. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ незалежно від

форм власності:

2.1. проаналізувати хід виконання заходів Програми економічного і соціального

розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2017 рік;

2.2.  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;

2.3. посилити виконання заходів з енергозбереження та енергоефективності на

території Лиманської об’єднаної територіальної громади.

3. Відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради

(Авдєєнко):

3.1.  забезпечити  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;

3.2.  забезпечити  висвітлення  ходу  реалізації  Програми  економічного  і

соціального розвитку  Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2017 рік на

офіційному веб-сайті міської ради.



4.  Відділу  інвестиційної  діяльності  виконавчого  комітету  міської  ради

(Картишев)  вжити заходів  щодо стимулювання залучення  інвестицій  у  пріоритетні

галузі економіки міста.

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


