
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     18.12.2019                                                                             № 552 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд та 

схвалення проекту рішення 

міської ради “Про затвердження 

Програми економічного і 

соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 

рік” 

 

  
 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 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. Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради 

“Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік”. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 

 

 

 

 

Міський голова                                            П.Ф. Цимідан 

 

 



Паспорт 

Програми економічного і соціального розвитку  

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  
1. Назва 

Програма  економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік 
 

2. Підстава для розроблення 

 Розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 13.08.2019 року №853/5-19 “Про розробку проекту 

Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік”, лист 

Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної 

адміністрації від 15.08.2019 року № 0.1/16/1522/0/2-19 “Про розробку проектів Програми 

економічного і соціального розвитку об'єднаних територіальних громад на 2020 рік”, 

розпорядження міського голови від 20.08.2019 року № 456 “Про розробку проекту Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 

рік”. 
 

3. Міський замовник або координатор 

Лиманська об’єднана територіальна громада. 
 

4. Міські замовники - співвиконавці 

Управління міської ради, відділи виконавчого комітету міської ради, установи, 

підприємства та організації міста. 
 

5. Мета 

Підвищення стандартів життя населення регіону шляхом розбудови інфраструктури, 

забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціативи 

малого бізнесу та створення позитивного іміджу регіону. 
 

6. Початок, закінчення виконання 

2020 рік 
 

7. Етапи виконання 

- 

8. Загальні обсяги фінансування 

                тис. грн. 

Всього 

В тому числі: 

державний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

бюджет 

ОТГ 

кошти 

підприємств 

інші  

джерела 

627480,89 225476,03 0,0 140297,175 112096,6 149611,085 

 

9. Кількісні та якісні критерії ефективності 

Забезпечення зростання до попереднього року загального обсягу реалізації промислової 

продукції у відпускних цінах підприємств на 10,3 %; фонду оплати праці - на                        

106,4 млн. грн.; середньомісячної заробітної плати - на 9,8 % (складе 11035 грн.); 

збільшення доходів бюджету ОТГ (без трансфертів) - на 3,3 %; збільшення від 

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

2 % (складе 417,1 млн. грн.); скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів - на 

12,6 %, створення комфортного середовища для проживання населення, тощо. 
 

10. Контроль за виконанням 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради; відділ економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету міської ради; управління міської ради, відділи виконавчого 

комітету міської ради, комунальні підприємства. 



 

 

Додаток 1 

ОСНОВНІ   ПРОГНОЗНІ  ПОКАЗНИКИ  ЕКОНОМІЧНОГО  І  СОЦІАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ 

ЛИМАНСЬКОЇ  ОБ'ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ  НА  2020 рік 

 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 рік 2020 рік 

очік. 
% до факту 

2018 року 

програма програма до 

факту 2019 

року, % 

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

Демографічна ситуація      

Чисельність постійного населення на кінець року осіб 41390 98,8 40970 99,0 

Чисельність постійного населення віком 16-59 років осіб 22990 97,8 22465 97,7 

Кількість дітей віком до 16 років осіб 7180 99,4 7140 99,4 

Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку осіб 546 х 570 104,4 

Кількість померлих осіб 900 99,8 900 100 

Кількість народжених осіб 320 101,9 350 109,4 

Природний приріст (скорочення) населення осіб -580 х -550 х 

Внутрішня міграція населення в межах населених пунктів об’єднаної 

територіальної громади 

осіб * х * х 

Міграція населення за межі громади осіб 71 х 130 х 

Кількість зайнятого (працюючого) населення осіб 12360 93,2 12060 97,6 

Чисельність осіб з інвалідністю, з них: осіб 3365 101 3365 100 

     діти віком до 18 років осіб 332 104 332 100 

Контингент, який потребує соціальної підтримки осіб 33978 97,5 33978 100 

Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб осіб 23811 97,7 23820 100,0 

      

Економічна ефективність      

Розвиток сфери матеріального виробництва      
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 рік 2020 рік 

очік. 
% до факту 

2018 року 

програма програма до 

факту 2019 

року, % 

Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах підприємств млн.грн. 291,8 118,4 322,0 110,3 

Виробництво основних видів промислової продукції  

(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію регіону): 

натур. од.     

пісок будівельний тис. куб.м 58,0 104,5 60,0 103,4 

вироби з бетону тис.тонн 31,2 74,6 45,0 144,2 

Продукція сільського господарства 

в постійних цінах 2010 року 

тис.грн. 134255,8 121,5 136148,7 101,4 

   в тому числі      

   рослинництво тис.грн. 122875,3 126,1 123754,2 100,7 

   тваринництво тис.грн. 11380,5 87,1 12395,8 108,9 

Зернові      

   площа га 19845,3 98,1 17850 89,9 

   врожайність ц/га 31,9 132,4 29,3 91,8 

   валовий збір тонн 63353 130,3 52226 82,4 

Технічні культури, всього      

   площа га 12963 117,7 9900 76,4 

у тому числі соняшник      

   площа га 12693 129,9 8800 69,3 

   врожайність ц/га 15 90,4 25,0 166,7 

   валовий збір тонн 19040 117,1 22000 115,5 

Картопля      

   площа га 2 - - - 

   врожайність ц/га 100 - - - 

   валовий збір тонн 20 - - - 

Овочі      
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 рік 2020 рік 

очік. 
% до факту 

2018 року 

програма програма до 

факту 2019 

року, % 

   площа га 1 - - - 

   врожайність ц/га 220 - - - 

   валовий збір тонн 22 - - - 

Кормові культури      

   площа га 123,6 105,9 305 246,7 

Всього посівів га 32984,9 102,6 28095 85,2 

   у тому числі ярі культури га 18162,2 77,9 15890 87,5 

Чисті пари га 1297,1 60,6 6187 477,0 

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

Виробництво продукції тваринництва      

Вирощено худоби та птиці тонн 58,6 38,4 68 116,0 

Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі) тонн 111,8 88,8 100 89,4 

Молоко тонн 420,5 50,1 420 99,9 

Яйця тис.шт. 21000 102,0 23000 109,5 

Вовна тонн - - - - 

Продуктивність худоби та птиці      

Середній надій молока на одну корову, яка була і наявності на початок  року кг 2900 58,0 3800 131,0 

Середня несучість 1 курки-несучки шт. 190 108,0 200 105,3 

Поголів’я худоби та птиці (на кінець року)      

Велика рогата худоба голів 325 93,4 330 101,5 

    у тому числі  корови голів 110 75,9 110 100,0 

Свині голів 240 109,6 250 104,2 

Вівці та кози голів - - - - 

Птиця голів 153500 100,8 160000 104,2 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 рік 2020 рік 

очік. 
% до факту 

2018 року 

програма програма до 

факту 2019 

року, % 

Ковбасні вироби тонн - - - - 

Молоко оброблене рідке тонн - - - - 

Хлібобулочні вироби тонн 5000,0 96,4 5000,0 100,0 

Борошно тонн 5100,0 92,3 5100,0 100,0 

Олія соняшникова нерафінована тонн - - - - 

Шампанське тис.дал - - - - 

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

      

Кількість кооперативів одиниць - - - - 

   у тому числі:      

   обслуговуючих сільськогосподарських одиниць - - - - 

   виробничих сільськогосподарських одиниць - - - - 

   споживчих одиниць - - - - 

      

Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва      

Кількість середніх підприємств одиниць 8 100,0 9 112,5 

Кількість малих підприємств одиниць 213 100,0 214 100,5 

Кількість фізичних осіб підприємців  одиниць 1175 100,5 1180 100,4 

Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва  

тис.грн. 

29755,0 113,3 32320,0 108,6 

      

Фінансові  самодостатність      

Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів тис.грн. 408879,0 102,5 417056,6 102,0 

Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади (без трансфертів), всього тис.грн. 273511,9 110,2 283972,2 103,8 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 рік 2020 рік 

очік. 
% до факту 

2018 року 

програма програма до 

факту 2019 

року, % 

у тому числі:      

    від сплати податку на доходи фізичних осіб (60%) тис.грн. 199221,5 114,3 215587,9 108,2 

    від плати за землю тис.грн. 26263,0 123,6 27226,1 103,7 

    від сплати єдиного податку тис.грн. 19359,2 116,7 20500,0 105,9 

    від сплати акцизного податку тис.грн. 6877,0 107,9 7200,0 104,7 

    від сплати податку на нерухоме майно тис.грн. 2555,9 98,0 2846,1 111,4 

    інші податки тис. грн. 9058,9 95,4 6028,7 66,6 

    Спеціальний фонд тис. грн. 10176,4 58,1 4583,4 45,0 

Трансферти з Державного бюджету – разом, з них: тис.грн. 337746,0 96,6 95904,1 28,4 

   базова дотація тис.грн - - - - 

   субвенція на виконання окремих програм соціального захисту тис.грн 136321,6 75,6 - - 

   інші додаткові дотації і субвенції тис.грн 201424,4 94,5 95904,1 47,6 

Видатки об’єднаної територіальної громади, всього тис.грн. 659686,5 107,1 379876,3 57,6 

Питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах 

об’єднаної територіальної громади 

% 23,8 - 24,7 - 

Частка видатків місцевого бюджету на фінансування пільг, соціальних послуг, 

гарантій та житлових субсидій у галузі «Соціальний захист та соціальне 

забезпечення» 

% 10,7 - 71,6 - 

Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього тис.грн. 16949,2 131,7 14816,0 87,4 

   з нього: до Державного бюджету тис.грн. 6255,6 93,3 5965,0 95,4 

   до місцевого бюджету тис.грн. 10693,6 173,4 8851,0 82,8 

Рівень дотаційності бюджетів (частка базової дотації в доходах загального 

фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (без урахування субвенцій) 

% - - - - 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 рік 2020 рік 

очік. 
% до факту 

2018 року 

програма програма до 

факту 2019 

року, % 

Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків об’єднаної 

територіальної громади (без урахування власних надходжень бюджетних 

установ) 

% 0,18 - 0,06 - 

Обсяг капітальних інвестицій  тис.грн. Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

   у тому числі за рахунок коштів державного бюджету тис.грн. Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

   у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету тис.грн. Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

   у тому числі за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади тис.грн. Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Інформація 

відсутня 

Загальна протяжність автошляхів з твердим покриттям км 319 100 319 100 

      

Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери      

Показники чисельності та оплати праці найманих працівників      

Фонд оплати праці штатних працівників тис.грн. 1490620 109,9 1597015 107,1 

Середньооблікова чисельність штатних працівників  осіб 12360 93,2 12060 97,6 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 10050 117,9 11035 109,8 

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

в тому числі на економічно активних підприємствах тис.грн. - - - - 

      

Якість та доступність публічних послуг      

Частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої широкосмугової 

мережі Інтернет, у загальній кількості домогосподарств об’єднаної 

територіальної громади 

% Інформація 

відсутня 

х Інформаці

я відсутня 

х 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 рік 2020 рік 

очік. 
% до факту 

2018 року 

програма програма до 

факту 2019 

року, % 

Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів осіб 15 107,1 16 106,7 

Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів на 1000 осіб наявного 

населення на кінець року 

осіб 0,35 106,1 0,38 108,6 

Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу об’єднаної 

територіальної громади 

осіб 19,6 99,5 19,6 100,0 

Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами, 

у загальній кількості дітей дошкільного віку 

% 44,2 - 44,9 - 

Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи об’єднаної 

територіальної громади 

осіб 18,5 101,6 18,8 101,6 

Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, у 

загальній кількості учнів, які того потребують 

% 100,0 - 100,0 - 

Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей 

шкільного віку 

% 24,3 - 24,3 - 

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і 

вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з іноземної мови 

% 20,0 - 20,0 - 

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 160 

балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з української 

мови 

% 30,0 - 30,0 - 

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики 160 балів і 

вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з математики 

% 20,0 - 20,0 - 

Кількість осіб, охоплених соціальними програмами та послугами, що 

фінансуються за кошти місцевого бюджету 

осіб 300 105 350 116,7 



 

 

 

8

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 рік 2020 рік 

очік. 
% до факту 

2018 року 

програма програма до 

факту 2019 

року, % 

Кількість видів адміністративних послуг, які надаються через центри надання 

адміністративних послуг 

одиниць 167 110,6 179 107,2 

Кількість наданих адміністративних послуг через центри надання 

адміністративних послуг 

одиниць 26000 114,4 27500 105,8 

      

Створення комфортних умов для життя      

Кількість підприємств роздрібної торгівлі одиниць 326 106,2 334 102,5 

Кількість підприємств ресторанного господарства одиниць 79 101,3 79 100,0 

Кількість підприємств побутового обслуговування одиниць 138 102,2 140 101,4 

Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водопостачанням, у 

загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади 

% 90 х 95 х 

Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водовідведенням, у 

загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади 

% 64 х 64 х 

Частка домогосподарств, забезпечених централізованим газопостачанням, у їх 

загальній кількості 

% Інформація 

відсутня 

х Інформаці

я відсутня 

х 

Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів 

підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів 

державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з місцевих бюджетів), 

у загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади 

% Інформація 

відсутня 

х Інформаці

я відсутня 

х 

Частка населених пунктів об’єднаної територіальної громади, у яких укладені 

договори на вивезення твердих побутових відходів між домогосподарствами та 

обслуговуючим підприємством (надавачем послуги з вивезення побутових 

відходів), у загальній кількості населених пунктів об’єднаної територіальної 

громади 

% 60 х 75 х 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 рік 2020 рік 

очік. 
% до факту 

2018 року 

програма програма до 

факту 2019 

року, % 

Частка населених пунктів, які уклали договори з обслуговуючими організаціями 

на вивезення твердих побутових відходів, у загальній кількості населених 

пунктів об’єднаної територіальної громади 

% ** х ** х 

Частка домогосподарств, в яких створені об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків у загальній кількості домогосподарств об’єднаної 

територіальної громади 

% 4,1 х 8,3 х 

Кількість установ соціального призначення, з них (за ДБН В.2в1-17.62006 

«Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп 

населення»): 

одиниць 5 100,0 5 100 

   повністю доступні одиниць 3 100,0 3 100 

   частково доступні одиниць 2 100,0 2 100 

   недоступні одиниць - - - - 

Кількість спеціальних паркувальних місць транспортних засобів для інвалідів 

біля будівель 

одиниць 0 х 0 х 

Кількість закладів культури (бібліотек, клубів, кінотеатрів тощо) одиниць 45 100,0 45 100,0 

Кількість закладів фізичної культури і спорту (стадіонів, спортивних клубів 

тощо) 

одиниць 3 100,0 3 100,0 

* формування статистичної інформації планом державних статистичних спостережень  не передбачена 

** Договори укладались з домогосподарствами, а не з населеними пунктами 


