
Назва індикатору

1.

0 2

0 137

2. 0 3

3. 288 290

800 820

5.2. Ключові індикатори ефективності реалізації заходів та проектів 
Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 
2020 і 2021 роки 

№ 
з/п

Завдання Стратегії 
розвитку 

Донецької області 
на період 

до 2020 року / 
Плану заходів з 

реалізації у 2018-
2020 роках 
Стратегії

Базове 
значення

(станом на 
01.01.2019)

Прогнозне 
значення

(01.01.2020)

Надавати 
соціальне житло та 

соціальні 
гуртожитки для 

ВПО, дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених 

батьківського 
піклування

Кількість 
реконструйованих 
будівель гуртожитків 
для забезпечення 
житлом внутрішньо 
переміщених осіб та 
дітей-сиріт, од.

Кількість осіб, які 
будуть забезпечені 
тимасовим житлом

Створення 
індустріальних 
парків на території 
Донецької області

Кількість об“єктів 
інженерно-
транспортної 
інфраструктури  ІП 
"Лиманський" 
(прокладання 
електричних мереж, 
газового трубопроводу, 
мереж з 
водопостачання), од.

Розширення 
спроможності 
центрів зайнятості 
регіону,  
моніторинг стану  
ринку праці, а 
також підготовка 
та 
перекваліфікація 
населення, 
зокрема ВПО

Кількість безробітних, 
які пройшли 
професійну підготовку, 
перепідготовку та 
підвищення 
кваліфікації, осіб

Кількість 
працевлаштованого 
незайнятого населення, 
осіб



3.

520 700

4. 3400 3500

10500 10700

24371 24500

14300 14500

5. 16100 17500

9528 10203

6.

8 10

7. 0 2

8. 18 26

Розширення 
спроможності 
центрів зайнятості 
регіону,  
моніторинг стану  
ринку праці, а 
також підготовка 
та 
перекваліфікація 
населення, 
зокрема ВПО

Кількість безробітних, 
які прийняли участь в 
громадських або 
тимчасових роботах, 
осіб

Залучення 
фінансових та 
інших ресурсів з 
різних джерел, 
необхідних для 
надання 
соціальних послуг 
на рівні громади

Кількість осіб, яким 
призначена допомога 
на дітей

Кількість осіб, яким 
призначена субсидія
Кількість 
зареєстрованих 
внутрішньо 
переміщених осіб

Кількість пільгової 
категорії громадян, 
осіб

Забезпечення 
ефективного 
функціонування 
житлово-
комунального 
господарства та 
безперебійного 
енерго-, газо- та 
водопостачання 
об’єктів соціальної 
сфери, освіти, 
охорони здоров“я

Капітальний ремонт 
доріг на території 
Лиманської ОТГ, кв. м

Поточний ремонт доріг 
по місту, селам та 
селищам, кв. м

Розвивати 
освітньо-наукову 
інфраструктуру

Проведення 
капітальних ремонтів 
та реконструкції 
закладів освіти, 
одиниць

Удосконалення 
кадрової політики 
в закладах 
охорони здоров’я

Кількість придбаного 
житла для лікарів, 
одиниць

Створення 
сприятливого 
середовища для 
розвитку малого і 
середнього 
підприємництва

Кількість суб“єктів 
малого 
підприємництва, які 
отримали підтримку на 
безповоротній основі 
наростаючим 
підсумком за період дії 
проекту, осіб



9. 151 167

22965 26000

Створити 
підприємницьку 
інфраструктуру, 
спростити та 
збільшити 
прозорість 
адміністративних 
процедур, зокрема 
на депресивних 
територіях (у т.ч. 
малі міста)

Кількість видів 
адміністративних 
послуг, які надаються 
через ЦНАП, одиниць

Кількість  виданих 
результатів 
адміністративних 
послуг, одиниць
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