
Виконання основних прогнозних показників економічного  і соціального розвитку
 Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік

Показники
Одиниця
виміру

2017 рік
факт

2018 рік % до
Програми

% до  2017
рокуПрограма факт

Територія кв.км 1209,75 1209,75 1209,75 х х
Населення 
Середньорічна чисельність наявного населення 

тис.осіб
43,6 42,5 42,4 (станом на

01.11.2018р.)
х х

Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб осіб 23944 23700 24377 102,9 101,8

Розвиток сфери  матеріального  виробництва
Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах 
підприємств 
     всього млн.грн. 205,2 223,0 246,5 110,5 120,1
     в розрахунку на одну особу грн. 4708 5247 5811 110,7 123,4
у тому числі по основних видах діяльності млн.грн. 205,2 223,0 246,5 110,5 120,1
Виробництво основних видів промислової продукції    
(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію регіону), 
пісок тис. м3

106,3 125 55,5 44,4 52,2

у тому числі видобуток корисних копалин за видами сировини,
пісок тис. м3

106,3 125 55,5 44,4 52,2

Кількість підприємств*, які сертифікували власну систему 
управління якістю та довкіллям на відповідність стандартам 
(наростаючим підсумком з початку сертифікації) од.

- - - - -

ISO 9000 один. - - - - -
ISO 14000 один. - - - - -
ISO  9001-2001 один. - - - - -
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.

128814,5 113843,6 110504,3 97,1 85,8



Показники
Одиниця
виміру

2017 рік
факт

2018 рік % до
Програми

% до  2017
рокуПрограма факт

в тому числі
        рослинництво тис.грн. 113317,5 95948,5 97431,3 101,5 86
        тваринництво тис.грн. 15497 17895,1 13073 73,0 84,4
Зернові 
       площа га 16578,5 17500 20133,2 115 121,4
       врожайність ц/га 28,6 29,1 24,1 82,8 84,3
       валовий збір тонн 47457,7 50934 48610,3 95,4 102,4

Технічні культури, всього
       площа га 15306 8100 9776,2 120,7 63,9
у тому числі соняшник
       площа га 15091 8000 9768,2 122,1 64,7
       врожайність ц/га 14,5 18,2 16,6 91,2 114,5
       валовий збір тонн 21964,6 14589 16262,0 111,5 74
Картопля
       площа га - - - - -
       врожайність ц/га - - - - -
       валовий збір тонн - - - - -
Овочі
       площа га - - - - -
       врожайність ц/га - - - - -
       валовий збір тонн - - - - -
Кормові культури
       площа га 226,85 340 116,7 34,3 51,4
Всього посівів га 32142,52 25970 30315,7 116,7 94,3
       у тому числі ярі культури га 23327 14700 16297,6 110,9 69,9
Чисті пари га 2140,48 8312 3966,3 47,7 185,3
 Рілля в обробітку га 34282 34282 34282 100 100
Виробництво продукції тваринництва
Вирощено худоби та птиці тонн 81,8 115 152,6 132,7 186,6
Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі) тонн 108,1 172 125,9 73,2 116,5
Молоко тонн 891,8 957 839,5 87,7 94,1
Яйця тис.шт. 26782,5 31000 20582,45 66,4 76,9
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Показники
Одиниця
виміру

2017 рік
факт

2018 рік % до
Програми

% до  2017
рокуПрограма факт

Вовна тонн - - - - -
Продуктивність худоби та птиці
Середній надій молока на одну корову, яка була і наявності на 
початок  року кг

5538 5871 4997 85,1 90,2

Середня несучість 1 курки - несучки шт. 212 230 176 76,5 83
Поголів’я худоби та птиці (на кінець року)
Велика рогата худоба                 голів 419 410 348 84,9 83,1
     у тому числі  корови голів 168 180 145 80,6 86,3
Свині голів 132 170 219 128,8 165,9
Вівці та кози голів - - - - -
Птиця голів 139654 160000 152287 95,2 109,0
Виробництво найважливіших видів харчової продукції у 
натуральному вимірі
Ковбасні вироби тонн - - - - -
Молоко оброблене рідке тонн - - - - -
Хлібобулочні вироби тонн 4997,0 5010,0 5188,0 103,6 103,8
Борошно тонн 5528,0 5635,0 5527,0 98,1 100,0
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.

399534,4 415270 398809,4 96,0 99,8

Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів) тис.грн.
231800,8 213148,8 248103,4 116,4 107,0

Трансферти з Державного бюджету – разом, з них: тис.грн. 305371,5 345176,7 343685,6 99,6 112,5

базова дотація тис.грн - - - - -

субвенція  на  виконання  окремих  програм  соціального
захисту тис.грн

178544,6 215351,4 180316,7 83,7 101,0

інші додаткові дотації і субвенції тис.грн 126826,9 129825,3 163368,9 125,8 128,8
Видатки бюджету міста (району) тис.грн. 571257,2 562007,0 616188,1 109,6 107,9
з них реверсна дотація                   тис.грн. - 18418,8 18418,8 100,0 -
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Показники
Одиниця
виміру

2017 рік
факт

2018 рік % до
Програми

% до  2017
рокуПрограма факт

Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього тис.грн. 7649,99 9375,8 12871,6 137,3 168,3

  з нього : до Державного бюджету      тис.грн. 4124,09 4505,9 6703,2 148,8 162,5
до місцевого бюджету тис.грн. 3525,9 4869,9 6168,4 126,7 174,9

Показники рівня життя і розвитку  соціальної сфери

Оборот роздрібної торгівлі тис. грн. 230640 237380 273400 115,2 118,5

Роздрібний  товарооборот  підприємств  (юридичних  осіб),
основним  видом  економічної  діяльності  яких  є  роздрібна
торгівля

тис. грн.
192173,2 182600 227840 124,8 118,6

Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього тис.грн. 40100,0 40000 41200 103,0 102,7
       у % до попереднього року % 102,6 101,3 102,7 - -
Показники чисельності та оплати праці найманих 
працівників
Фонд оплати праці штатних працівників тис.грн. 1122036,4 1200410 1168051,5* х х
Середньооблікова чисельність штатних працівників осіб 13976 14885 10776* х х
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 6690 6720 9033* х х
Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року тис.грн. 1367,8 - 1385,2 х 101,3

в тому числі на економічно активних підприємствах тис.грн. 1367,8 - 505,0 х 36,9
* статистичні дані по бюджетоутворюючим підприємствам 

Ринок праці
Кількість вакансій, поданих роботодавцями одиниць 771 720 880 122,2 114,1
Чисельність безробітних, які отримували послуги служби 
зайнятості осіб

1086 1090 1005 92,2 92,5

Чисельність осіб, працевлаштованих за сприянням служби 
зайнятості осіб

696 660 833 126,2 119,7

Чисельність безробітних з числа тимчасово переміщених осіб, 
які отримували послуги служби зайнятості осіб

140 125 109 87,2 77,9

Чисельність осіб, з числа внутрішньо переміщених осіб, 
працевлаштованих за сприянням служби зайнятості осіб

56 50 44 88,0 78,6

Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню
Кількість одержувачів пенсій (середньорічна) осіб 23017 25630 24153 94,2 104,9
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Показники
Одиниця
виміру

2017 рік
факт

2018 рік % до
Програми

% до  2017
рокуПрограма факт

Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера грн. 2591,81 2542,22 3039,45 119,6 117,3

Житлово-комунальне  господарство
Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням % 96,6 102,0 93* х х

Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва 
Кількість малих підприємств одиниць 194 207 212 102,4 109,3
Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності

всього одиниць 227 203 238 117,2 104,8
в тому числі фізичних осіб - підприємців одиниць 190 193 214 110,9 112,6

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинили
свою діяльність

всього одиниць 225 125 162 129,6 72,0
в тому числі фізичних осіб -  підприємців одиниць 222 120 154 128,3 69,4

Кількість підприємців-фізичних осіб осіб 1171 1170 1169 99,9 99,8
Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого 
підприємництва млн.грн.

20,4 26,8 25,8 96,3 126,5

Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 
тис. наявного населення через центри надання 
адміністративних послуг одиниць

3022 5562 5008 90,0 165,7

* Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням за 2018 рік по підприємствам:
- Лиманське ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу” - 96 %;
- КП “Лиманський “Зеленбуд” - 92,7 %;
- ВО “Краснолиманська тепломережа” ОКП “Донецьктеплокомуненерго” - 94 %;
- КП “Лиманська служба єдиного замовника” - 89 %.
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