
 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     __19.02.2020___                                                                             № ___74___ 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд та 

схвалення проекту рішення 

міської ради “Про виконання 

Програми економічного і 

соціального розвитку 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 

рік та основні напрями 

розвитку на 2020 і 2021 роки за 

2019 рік” 

 

  

 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки за 2019 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 виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 

2020 і 2021 роки за 2019 рік”. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 

 

 

 

 

Міський голова                                        П.Ф. Цимідан 

 

 



 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

____________                                                                                                 №_________ 

 м. Лиман 

 Про виконання Програми 

економічного і соціального 

розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 

2021 роки за 2019 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 на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки за 2019 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 на 2019 рік та 

основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки за 2019 рік прийняти до відома. 

2. Заступникам міського голови за напрямками діяльності, фінансовому 

управлінню міської ради (Пилипенко), керівникам відділів та управлінь міської ради  : 

2.1. постійно здійснювати аналіз стану виконання доходної частини бюджету; 

забезпечити ефективне, своєчасне та в повному обсязі освоєння бюджетних коштів, 

включаючи субвенції з державного та обласного бюджетів; 

2.2. вжити заходи щодо дотримання режиму економії та підвищення 

ефективності використання коштів місцевого бюджету; 

2.3. забезпечити здійснення виваженої регуляторної політики з урахуванням 

інтересів як територіальної громади, так і суб’єктів господарювання. 

3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ незалежно від 

форм власності: 

3.1. взяти до уваги підсумки виконання заходів Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та 

основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки за 2019 рік; 

3.2. посилити заходи щодо підвищення ефективності виробництва, своєчасної 

та повної оплати наданих комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, своєчасної 

виплати заробітної плати не нижче встановленого державою розміру та недопущення 



 

 

 

виникнення заборгованості з її виплати. 

4. Відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради 

(Авдєєнко) забезпечити: 

4.1. широке інформування суб’єктів малого підприємництва про програму 

надання фінансової підтримки на реалізацію проектів;  

4.2. розміщення інформації про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та 

основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки за 2019 рік на офіційному веб-сайті 

міської ради. 

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 
 



 

 

 

Підсумки соціально - економічного розвитку  

Лиманської об’єднаної територіальної громади  

за 2019 рік 

 

Територія Лиманської ОТГ - 1209,75 км
2
. 

Середньорічна чисельність постійного населення Лиманської об’єднаної 

територіальної громади становить 41,5 тис. осіб та скоротилась з початку року на 1 % 

за рахунок природного і міграційного скорочення. Народилося протягом січня - 

жовтня 249 дітей, померло - 683 особи. Міграційне зменшення населення складає 2 

особи (прибуло - 471, вибуло - 473 особи). 

 

Динаміка демографічної ситуації 
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Протягом 2019 року власні надходження до бюджету ОТГ складають 264,5 

млн. грн., надходження спеціального фонду складають 10,2 млн. грн., або 115,6 % до 

запланованого Програмою на 2019 рік. 
 

Структура доходів загального фонду бюджету ОТГ 

(без трансфертів), млн. грн. 
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Податок на доходи фізичних осіб - 201,2

млн. грн

Плата за землю - 25,1 млн грн

Акцизний податок - 6,5 млн. грн.

Податок на нерухоме майно - 2,6 млн. грн.

Єдиний податок - 19,8 млн. грн.

Плата за адмінпослуги - 1,5 млн. грн

Інші доходи - 7,8 млн. грн.

 
 



 

 

 
Протягом 2019 року одержано: 

 податку з доходів фізичних осіб у сумі 201,2 млн. грн., або 115,4 % до 

відповідного періоду 2018 року; 

 плати за землю - 25,1 млн. грн. (117,9 % до виконання 2018 року); 

 акцизного податку - 6,5 млн. грн. (102,3 % до виконання 2018 року); 

 єдиного податку - 19,8 млн. грн. (119,4 % до виконання 2018 року); 

 податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 2,6 млн. грн. 

(100,6 % до виконання 2018 року); 

 плати за адміністративні послуги - 1,5 млн. грн. (105,1 % до виконання 2018 

року). 
 

Трансферти з державного бюджету складають 286,8 млн. грн., в тому числі: 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування пільг та 

субсидій населенню на оплату електроенергії, газу та житлово-комунальних послуг, 

соціальні виплати - 116,2 млн. грн.; 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 79,7 млн. грн.; 

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 32,1 млн. грн.; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 4,7 млн. грн.; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад - 9,3 млн. грн. 
 

Видатки бюджету ОТГ за 2019 рік склали 382,1 млн. грн., в тому числі на:  

- освіту - 173,9 млн. грн.; 

- соціальний захист населення - 138,3 млн. грн.; 

- охорону здоров'я - 48,6 млн. грн.; 

- житлово-комунальне господарство - 13,6 млн. грн.; 

- культуру - 12,0 млн. грн. 

 

Підприємства залізничного транспорту залишаються бюджетоутворюючими 

для нашої громади. 

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємствах залізничного 

транспорту Регіональної філії “Донецька залізниця” акціонерного товариства 

“Українська залізниця”, які розташовані на території Лиманської ОТГ, становить  6,5 

тис. осіб. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на підприємствах 

залізничного транспорту складає 12559 грн. Фонд оплати за січень-грудень 2019 року 

склав 974,6 млн. грн. 

 

Промисловість міста представлена 7 підприємствами, у тому числі за 

спеціалізацією виробництва: 
 піску будівельного - КТ “ТОВ “СТРОНГКОМ” і ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд” 

Краснолиманський пісчаний кар’єр; 

 хліба та хлібобулочних виробів - ТОВ “Чайка”; 

 кормів готових для сільгосптварин - ТОВ “Краснолиманський комбікормовий завод”; 

 будівельних сумішів - ПП “Полімін-Донбас”; 

 овочів консервованих натуральних - ТОВ “Всесто”; 

 виробів з бетону - ТОВ “Леман-Бетон”. 



 

 

 
Протягом січня-грудня 2019 року обсяг реалізованої промислової продукції у 

відпускних цінах підприємств збільшився відносно до минулорічного показника на 

9% і склав 268,6 млн. грн. 

 

 

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

промисловості - на 53,9 %; переробній - на 8,1 %; при цьому зменшення обсягів 

реалізації відбулось в галузі виробництва і розподілу тепла, газу, води - на 11,1 %. 

Найбільш питому вагу в загальному обсязі реалізованої продукції займають 

підприємства переробної промисловості - 62,8 %. 

 

Збільшилось відносно до минулого року виробництво: будівельних сумішів -  

на 44,7 % (вироблено 28,8 тис. тонн); піску будівельного - на 10,6 % (61,4 тис. куб.м). 

Зменшилось виробництво кормів готових для сільгосптварин - на 38,3 %; овочів 

консервованих натуральних - на 14,2 %; виробів з бетону - на 8,6 %; борошна - на 

2,5%; хліба та хлібобулочних виробів на 0,6 %. 

 

Кількість підприємств, які здійснюють сільськогосподарську діяльність 

становить 98, у тому числі  78 фермерських господарств, 17 товариств з обмеженою 

відповідальністю, 2 приватні підприємства, 1 приватне акціонерне товариство.  

Рілля в обробітку становить 34,3 тис. га, у тому числі посіви займають 33,5 тис. 

га; чисті пари - 0,8 тис. га. В структурі посівної площі найбільш питому вагу 

займають зернові культури - 59,1 % (19,8 тис. га); технічні культури - 40,3 % (13,5 тис. 

га). 

Обсяг валової продукції сільського господарства склав 190,5 млн. грн. (172,4 % 

до показника 2018 року). 

Під урожай 2019 року було посіяно 14 тис. га озимих культур на зерно, ярих 

зернових - 5,8 тис. га. 

Проведено весняне підживлення озимих культур на площі 14,2 тис. га. 

Протягом звітного періоду було закуплено 3 тис. тонн мінеральних добрив, 

100,3 тонн пестицидів, 1155 тонн паливо-мастильних матеріалів. 

На площі 2500 га впроваджено посіви сільгоспкультур за “нульовою” 



 

 

 
технологією (“NO-till”): ярий ячмінь та горох - 200 га, кукурудза - 300 га, соняшник - 

500 га, озима пшениця - 1500 га. 

З площі 19,8 тис. га зібрано 77,4 тис. тонн зернових, соняшника з площі 13,2 

тис. га зібрано 32,5 тис. тонн. Врожайність відповідно склала 39,1 та 24,7 ц/га. 

Під урожай 2020 року закуплено 795 тонн мінеральних добрив, посіяно озимих 

культур на зерно 14,3 тис. га. 

Протягом звітного періоду висаджено 1,3 га плодово-ягідних культур (ТОВ 

“Верное дело”). 

Підприємствами за власні кошти було закуплено 40 одиниць техніки та 

сільгоспмашин на суму 38,7 млн. грн. 

Порівняно з відповідним показником минулого року виробництво молока 

скоротилось на 49,1 % і склало 427,6 тонн, реалізація на забій худоби та птиці в живій 

вазі зменшилась на 20,1% (2019 рік - 100,6 тонн). Виробництво яєць зросло на 32,9 % 

і склало 27,4 млн. штук. 

Збільшилось поголів'я свиней - на 27,9 % і склало 280 голів. Поголів’я великої 

рогатої худоби становить 308 гол. (у тому числі корови - 112 гол.); поголів’я птиці - 

149,5 тис. голів. 

Протягом звітного періоду 65 фізичним особам надана дотація на 

безповоротній основі в сумі 313,4 тис. грн. за утримання 247 голів ідентифікованого 

та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби, який 

народився у господарствах фізичних осіб, а також набутий шляхом його переміщення 

від інших власників. Фермерське господарство “Меркурій” отримало дотацію в сумі 

99,0 тис. грн. за утримання ідентифікованих та зареєстрованих в установленому 

порядку 110 голів корів. 
 

На виконання заходів розвитку земельних відносин:  

- виготовлена документація із землеустрою на 2 земельні ділянки комунальної 

власності площею 1,0 га; 

- надано послуги зі складання електронного документу XML файлу щодо 

встановлення меж населених пунктів в кількості 15 од.; 

- проведена експертна грошова оцінка земельної ділянки, що підлягає продажу 

(3,8 тис. грн.); 

- здійснена інвентаризація земель на площі 56,7 га (виготовлено 190 технічних 

документацій); 

- передано у власність громадян 119,3 га землі (виготовлено 90 проектів) за 

рахунок коштів землекористувачів; 

- проведено 9 аукціонів з продажу прав оренди на земельні ділянки загальною 

площею 262,4 га. Всі витрати, здійснені при проведенні торгів, відшкодувались 

переможцями. До бюджету ОТГ сплачено 913,6 тис. грн. орендної плати. 

 

Грошові доходи населення за січень-грудень 2019 року склали: 

 фонд оплати праці згідно моніторингу по бюджетоутворюючим 

підприємствам - становить 1 млрд. 360 млн. грн., що на 18 % більше показника 

минулого року; 

 середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (дані по                  

32 підприємствам міста) збільшилась на 19,1 % і склала 10760 грн., у тому числі 



 

 

 
підприємства залізничного транспорту - 12559 грн., бюджетні установи - 7544 грн., 

комунальні та обслуговуючі підприємства - 6838 грн., інші підприємства - 8684 грн. 

 

Динаміка заробітної плати по бюджетоутворюючим підприємствам, грн. 
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 середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера становить 3788 грн.               

(124,6 % до показника 2018 року); середньорічна кількість одержувачів пенсій складає 

24,7 тис. осіб. 
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На території Лиманської ОТГ відкрито і працюють три агентські пункти 

Пенсійного фонду: в Ярівському, Рубцівському та Рідкодубівському старостинських 

округах. 

Заборгованість з виплати заробітної плати станом на кінець року склала 

450,3 тис. грн. (1 підприємство (37 осіб): зареєстровано в Слов’янському районі та має 

підрозділ на території Лиманської ОТГ). 
 

 

Ринок праці 

Протягом січня-грудня 2019 року статус безробітного мали 877 осіб. Кількість 

зареєстрованих безробітних становить 202 особи, у тому числі 21 з числа внутрішньо 

переміщених осіб.  

Протягом звітного періоду: 

- працевлаштовано 856 осіб (з них 21 - ВПО); 



 

 

 
- проходили професійне навчання 230 особи (14 осіб - ВПО); 

- прийняли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру 449 

осіб (14 - ВПО) - витрати склали 999,6 тис. грн., у тому числі з бюджету ОТГ - 499,9 

тис. грн. 
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- прийняті рішення щодо компенсації 15 роботодавцям фактичних витрат у 

розмірі єдиного внеску (301 тис. грн.) на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування для працевлаштування 27 безробітних та компенсації витрат 9 

роботодавцям на оплату праці (513,7 тис. грн.) роботодавцям за працевлаштування 

на умовах строкових трудових договорів за 9 працевлаштованих безробітних з числа 

внутрішньо переміщених осіб; 

- одноразову допомогу по безробіттю для організації власної підприємницької 

діяльності надано 4 особам на загальну суму 200,4 тис. грн.; 

- для отримання консультацій в започаткуванні власної справи та розвитку вже 

існуючого бізнесу в центрі зайнятості діють “Консалтинговий простір” та “Центр 

розвитку підприємництва”: надано 710 послуг, проведено 67 групових заходів за 

участю 633 осіб; 

- з метою підвищення конкурентоспроможності клієнтів служби зайнятості та 

покращення співпраці з роботодавцями створено 14 відеорезюме, проведено 24 

онлайн-співбесіди та здійснено 24 трансляцій відео-вакансій, 25 міні-ярмарок та 3 

ярмарки вакансій за участю 367 осіб, 111 інформаційних та профорієнтаційних 

семінари за участю 691 особи. 

Статус безробітного з числа військовослужбовців, які брали участь в 

антитерористичній операції  мали 20 осіб. З даної категорії громадян 

працевлаштовано 7 осіб, 3 особи прийняли участь в громадських роботах та 3 особи 

проходили профнавчання. Станом на 01.01.2020 року на обліку перебувають 6 осіб. 

Кількість актуальних вакансій, станом на кінець звітного періоду - 11. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Соціальний захист населення 

Кількість зареєстрованих тимчасово переміщених осіб становить 23,7 тис. 

осіб, у тому числі: 

0

2

4

6

8

10

12

14

пенсіонери особи працезд.віку діти особи з інвалідністю

13,8

5,3
3,4

1,1

 
На виконання державних соціальних програм з державного бюджету 

здійснювалось фінансування в сумі 175,6 млн. грн., у тому числі: 

 допомогу на допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

одиноким матерям отримали 4506 осіб на суму 59,5 млн. грн.; 

 допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення АТО для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг - 47,5 млн. грн. (3649 осіб);  

 видатки бюджету за призначеними субсидіями склали 25,7 млн. грн. 

(7500 осіб); 

 компенсації та допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

особам, які не мають права на пенсію та ін. - 22,8 млн. грн. (1042 особи); 

 видатки бюджету на надання пільг населенню на оплату ЖКП і 

придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 6,6 млн. грн. (4043 особи); 

 виплата соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів - 4,2 

млн. грн. (276 осіб); 

 забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з 

інвалідністю – 3,0 млн. грн. (436 осіб); 

 державна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування - виплачено 1,8 млн. грн. (10 осіб);  

 щомісячна допомога по догляду за особами з інвалідністю І та ІІ групи 

внаслідок психічного розладу - виплачено 1,5 млн. грн. (79 осіб); 

 щорічна грошова допомога  ветеранам війни до 5 травня - 1,6 млн. грн. 

(1371 особа) та ін. 

З бюджету ОТГ виплати склали 4,7 млн. грн., у тому числі: 

 виплачена компенсація за пільгове перевезення окремих категорій 

громадян залізничним транспортом - 930,5 тис. грн., автомобільним транспортом - 

667,9 тис. грн.; 

 надана матеріальна допомога особам з інвалідністю, ветеранам війни і 

праці, непрацездатним, малозабезпеченим громадянам, на поховання - 1816 тис. грн. 

(974 особи); 

 матеріальну допомогу отримали громадяни, постраждалі внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, ветерани війни та праці та ін. - 424,4 тис. грн. (78 осіб); 

 на часткове відшкодування вартості путівки до дитячих закладів 



 

 

 
оздоровлення направлено 211,2 тис. грн. та з обласного бюджету на даний захід 

використано 901,4 тис. грн. (75 дітей); 

 виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, які потребують  сторонньої допомоги - 273,8 тис. грн. (162 особи) та ін. 

Протягом звітного періоду здійснено 226 виїздів “мобільного соціального 

офісу” у віддалені населені пункти громади, на яких було прийнято 4,3 тис. осіб. 

В Лиманському Центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю курс 

реабілітації пройшли 32 дитини згідно індивідуальних програм реабілітації. 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

м. Лиман у своїй структурі має три відділення, якими обслуговано 1,1 тис. осіб та 

надано 330 тисяч соціальних послуг. Забезпечено повне утримання за рахунок 

бюджету ОТГ відділення стаціонарного догляду для  постійного проживання 

(с.Рубці), де перебуває 39 осіб. 
 

На заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО направлено 755,2 тис. 

грн.  
З бюджету ОТГ направлено 610,7 тис. грн. на виконання наступних заходів: 

 щомісячна виплата у розмірі одного прожиткового мінімуму сім’ям 

загиблих (померлих) та зниклих безвісті учасників АТО та ООС - 105,2 тис. грн. (5 

сімей); 

 одноразова виплата постраждалим учасникам АТО та ООС і членам 

сімей загиблих учасників АТО та ООС - 490,6 тис. грн. - 28 осіб: 

- 1 сім’я загиблих учасників АТО отримала одноразову матеріальну допомогу - 

100,0 тис. грн., 

- 4 сім’ї загиблих учасників АТО - щорічну допомогу по 25,0 тис. грн. кожній 

сім’ї,  

- 1 учасник АТО - матеріальну допомогу на відновлення житла - 40 тис. грн., 

- 19 особам - одноразова допомога на вирішення соціально-побутових питань у 

розмірі 10 тис. грн. кожному, тощо. 

За рахунок державного бюджету професійну адаптацію та психологічну 

реабілітацію отримали 11 учасників АТО та ООС, санаторно-курортне лікування 

отримала 1 особа, 1 особі виплачена грошова компенсація вартості проїзду до 

реабілітаційної установи. Отримані кошти склали 80,5 тис. грн. 

З обласного бюджету одноразову матеріальну допомогу отримали 11 осіб з 

інвалідністю з числа учасників АТО та ООС на суму 64 тис. грн. 

 

Житлово-комунальне господарство  

 

Комунальне обслуговування в громаді виконують підприємства:  

Комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника”  
утримує 237 будинків загальною площею 286,5 тис.м

2
. Середня забезпеченість 

житлом одного мешканця складає 31,8 м
2
. Створено 4 ОСББ. 

Теплопостачання Лиманської ОТГ здійснюють 40 котелень загальною 

потужністю 60,6 МВт/год. Протяжність теплових мереж у двухтрубному обчисленні 

становить 29,6 км. Послуги з теплопостачання надає ВО “Лимантепломережа” ОКП 

“Донецьктеплокомуненерго”. 

Лиманське ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу” надає послуги з 



 

 

 
водопостачання та водовідведення. Загальна кількість водопровідних мереж - 237,1 

км, каналізаційних - 118,2 км, водопровідних насосних станцій - 3 од., каналізаційних 

насосних станцій - 15 од., каналізаційних  очисних споруд - 1 од., свердловин - 27 

одиниць. 

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

ділянка №2 філії “Автодор №8” ДП “Донецький облавтодор” ВАТ “ДАК 

“Автомобільні дороги України”. 

 

Протягом звітного періоду з бюджету ОТГ були виділені кошти в сумі 34031,3 

тис. грн.  

 

Видатки на розвиток житлово-комунального господарства, тис. грн. 
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У тому числі кошти направлені на: 

Дорожнє господарство - 14632,3 тис. грн.: 

- поточний ремонт 10203 кв. м доріг; 

- грейдерування доріг по місту, селам та селищам - 109,3 тис. кв. м; 

- капітальний ремонт дороги комунальної власності (пров. Героїв десантників) - 

4100 кв. м; 

- розроблено та відкориговано 11 ПКД капітальних ремонтів доріг; 

- для утримання доріг та тротуарів  придбано 20 тонн солі, 60 тонн піску, 6550 л 

паливо-мастильних матеріалів та ін. 

Водопостачання та теплопостачання - 107 тис. грн.: розроблена схема 

оптимізації системи водопостачання (88,9 тис. грн.) та ін. 

Зовнішнє освітлення - 4597,1 тис. грн.: сплачено за 1198,4 тис. кВт., на 

утриманні - 161 км мереж зовнішнього освітлення, на капітальний ремонт мереж 

розроблено 3 проектно-кошторисні документації: одна по с. Щурове та дві - по м. 

Лиман. 

Зелене господарство - 320,5 тис. грн.: - придбано та висаджено 380 дерев та 

4631 квіткових рослин, знесено 270 аварійних дерев. 

Похоронна справа - 313,2 тис. грн.: 

- придбано 1771 м
3
 піску; 

- здійснено поточний ремонт 58 пам’ятників та стел, придбано 65 вінків, тощо. 

Санітарне очищення - 844,2 тис. грн.: послуги зі збирання твердих побутових 

відходів, ліквідація стихійних звалищ на території Лиманської ОТГ - 7726 куб. м; 



 

 

 
придбано та встановлено 120 урн. 

Майданчики - 384,4 тис. грн.: здійснено поточний ремонт 36 дитячих 

майданчиків 11 старостинських округах; придбано та встановлено 7 дитячих 

майданчиків: м. Лиман (3 од.), с. Іванівка, с. Липове, с. Старий Караван, с. Зарічне. 

Капітальний ремонт - 5394,6 тис. грн.: капітальний ремонт 3363 кв.м 

покрівлі (8 житлових будинки), заміна системи водостоку – 240 м (1 будинок), 

розроблено 7 проектно-кошторисних документацій на капітальний ремонт покрівель 

житлових будинків м. Лиман, тощо. 

Поточний ремонт - 1162,8 тис. грн.: здійснено поточний ремонт трьох 

квартир комунальної власності; 12 під’їздів в житлових будинках, здійснено заміну 

вікон у під’їздах 6-ти житлових будинків; придбано матеріали для підготовки 

житлового фонду в осінньо-зимовий період та ін. 

Водопровідно-каналізаційне господарство - 1137,7 тис. грн.: 

- сплачено за спожиту електроенергію (31,4 тис. кВт); 

- послуги з утримання мереж водопостачання та каналізації сіл та селищ (40,5 

км); 

- придбано 3 прилади обліку водопостачання, 53 люки для колодязів на 

водопровідних та каналізаційних мережах; 

- поточний ремонт 5-ти насосних агрегатів (с. Кримки - 2, с. Олександрівка, с. 

Лозове, с. Рубці) та ін. 

Інше - 5137,5 тис. грн.: придбано та встановлено дерев’яний павільйон для 

організації дозвілля населення в с. Старий Караван, 16 камер відеоспостереження на 

об’єкти благоустрою; 32 постери, здійснено поточний ремонт та фарбування 695 кв. м 

огорожі, поточний ремонт 32 лавочок та 4-х зупинок, придбано 3,8 тис. літрів паливо-

мастильних матеріалів для вивезення 14,3 тис. куб. м відходів та ін. 

 

Охорона навколишнього природного середовища 

Протягом звітного періоду: 

- розпочаті роботи з виконання заходу “Реконструкція каналізаційних очисних 

споруд м. Лиман” (запланований обсяг фінансування з обласного бюджету - 63,6 млн. 

грн.), касові видатки склали 16 млн. грн. 

- за рахунок бюджету ОТГ виконані роботи з ліквідації несанкціонованого 

звалища на земельній ділянці, визначеної для обслуговування полігону з вивезення 

твердих побутових відходів. Обсяги фінансування склали 808,8 тис. грн.; виконані 

роботи з вивезення сміття (8336 тонн), планування площі (20 тис. кв. м), розробки 

грунту (6,5 тис. куб. м). 

- придбано 19 контейнерів для збору побутових відходів на суму 148,2 тис. грн. 
 

З метою впровадження заходів з енерогозбереження на території Лиманської 

ОТГ протягом січня-грудня 2019 року за рахунок бюджету ОТГ встановлено 747 

енергоефективних світильників та 320 енергозберігаючих ламп на суму 179,9 тис. грн.  

 

Головною метою розвитку житлового будівництва є забезпечення доступним 

за вартістю житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов внутрішньо 

переміщених осіб; пільговій категорії громадян. 

Станом на 01.01.2020 року на квартирному обліку при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради перебувало 476 сімей (з них першочерговий облік - 140 



 

 

 
сімей, позачерговий облік - 125 сімей). Протягом поточного року 11 сімей знято з 

обліку та поставлено на облік 30 сімей. 

Також у поточному році було сформовано фонд тимчасового житла для 

внутрішньо переміщених осіб, який складається з двох трикімнатних та двох 

двокімнатних квартир, які були придбані за умов співфінансування з Міністерством 

тимчасово окупованих територій. 

Протягом січня-вересня прийнято в експлуатацію 2155 м
2
 житла, будівництво 

якого здійснено за рахунок індивідуальних коштів забудовників. 
 

Для впровадження заходів територіального планування, за рахунок бюджету 

ОТГ, розроблено звіт про Стратегічну екологічну оцінку у складі містобудівної 

документації (Схеми планування території району (в межах Лиманської об'єднаної 

територіальної громади). На це направлено 199,0 тис. грн. 

 

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

здоров'я направлено 11541,5 тис. грн., в тому числі на: 
 придбання апарату УЗД - 1200,0 тис. грн.; 
 придбання офісних та медичних меблів для амбулаторії ЗП-СМ смт. 

Зарічне - 101,7 тис. грн., офісних меблів та жалюзі для КНП “Центр первинної 

медико-санітарної допомоги” - 250,9 тис. грн.; 
 оформлення енергетичних сертифікатів будівель КНП “Центр первинної 

медико-санітарної допомоги” та амбулаторії ЗП-СМ смт. Зарічне - 21,0 тис .грн.; 
 підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів - 

42,7 тис. грн.; 
 проплата за навчання студентів в вищих медичних закладах -                               

53,0 тис. грн. (1 студента та 3 інтернів); 
 забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами 

інсуліну - 1299,0 тис. грн.; 
 забезпечення дітей та вагітних, хворих на цукровий та нецукровий діабет 

глюкометрами, в тому числі тест - смужками - 33,5 тис. грн.; 
 забезпечення пільгової категорії населення медикаментами для надання 

паліативної допомоги - 210,3 тис. грн., слуховими апаратами - 22,5 тис. грн., засобами 

технічної реабілітації - 252,2 тис. грн.; 
 своєчасне проведення туберкулінодіагностики у дітей 4-14 років, 

придбання медикаментів - 237,9 тис. грн.; 
 забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих на орфанні 

захворювання - 116,4 тис. грн.; 
 забезпечення продуктами лікувального харчування дітей, хворих на 

фенілкетонурію - 195,3 тис. грн.; 
 придбання лікарських засобів для лікування та обстеження 

опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, моніторингу 

АРТ - 30,9 тис. грн. 
Надходження до міської лікарняної каси склали 469,3 тис. грн. 
 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів складається з 9 шкіл, 1 ліцею, 

11 навчально-виховних комплексів, з них 10 комплексів “школа-сад”, 1 - НВК 

“гімназія - ЗОШ І ступеню”. В цих закладах навчається 4645 учнів.  



 

 

 
У 13 дошкільних навчальних закладах та 10 відділень навчально-виховних 

комплексів здобувають дошкільну освіту 1279 дітей. 

У відділі освіти діє Центр позашкільної освіти, у якому навчається 1133 учня у 

72 гуртках. На його утримання в звітному періоді направлено 2419,3 тис. грн. 
 

Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів, осіб 
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Протягом 2019 року з бюджету ОТГ на розвиток освіти направлено 43047,4 

тис. грн., в т.ч.: 

 забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти - 2847,4 тис. грн., дітям дошкільного віку в дошкільних 

закладах - 2326,5 тис. грн.; 

 збереження мережі дошкільних навчальних закладів з логопедичними 

групами - 4822,4 тис. грн.; 

 забезпечення підвозу учнів до місця навчання в сільській місцевості -                  

4024,5 тис. грн.; 

 виконання програми “Робота з обдарованою молоддю” - 472,3 тис. грн., 

виплата стипендій обдарованим дітям - 180,0 тис. грн. 

Виконані капітальні ремонти та реконструкції: 

 покрівлі спортивного залу з відновленням частини приміщень Торського 

НВК - 866,8 тис. грн.; 

 приміщень будівлі, благоустрій території та ігрових майданчиків на території 

ДНЗ № 6 - 1852,8 тис. грн.; 

 внутрішніх приміщень другого поверху ДНЗ смт. Зарічне - 299,9 тис. грн.; 

 крилець та вхідної зони, спортивного залу, заміна вікон, виготовлення 

проектно-кошторисної документації на реконструкцію головного корпусу з 

благоустроєм прибудинкової території ЗОШ № 3 - 738,4 тис. грн.; 

 рулонної покрівлі першого та другого корпусів ЗОШ № 4 - 1461,3 тис. грн.; 

 капітальний ремонт рулонної покрівлі ЗОШ № 2 - 939,6 тис. грн.; 

 покрівлі Торського НВК - 3706,6 тис. грн.; 

 внутрішніх приміщень другого поверху, оздоблення стін плиткою та ремонт 

підлоги в будівлі Коровоярського НВК - 808,5 тис. грн.; 

 із заходами термомодернізації відділу освіти міської ради - 5541,1 тис. грн.; 

 розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту “Реконструкція 

нежитлової будівлі (літера А1) по вулиці Поштова, 58” - 229,0 тис. грн.; 

 (заміна вікон) будівлі Ямпільського НВК - 336,5 тис. грн.;  



 

 

 
 центральної алеї на території Ярівської ЗОШ - 199,6 тис. грн.; 

 покрівлі та приміщення спортивного залу НВК “Гімназія” - 625,0 тис. грн.; 

 інженерних мереж опалення та водопостачання, зовнішньої та внутрішньої 

каналізації Лиманського ліцею - 541,8 тис. грн.; 

 капітальний ремонт частини фасаду ДНЗ № 2 - 299,9 тис. грн. 

Придбано: 

 меблі для ЗОШ № 5 - 937,2 тис. грн.; 

 котли водогрійні твердопаливні для закладів освіти - 216,6 тис. грн.; 

Забезпечено літнім оздоровленням дітей-сиріт та дітей, зоставшихся без 

батьківської опіки, дітей з багатодітних та малозабезпечених родин - 417,5 тис. грн. 
 

У ЗНО - 2019 взяли участь 212 випускників із 15 закладів освіти з 8 предметів. 

Найбільш високу якість знань виявили випускники з історії України та географії - 56 

%, з української мови та літератури - 54 %. Якість ЗНО з англійської мови становить 

43 %, з математики - 42 %. Найбільш високі результати виявили випускники 3-х 

закладів освіти: НВК “Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня”, ЗОШ № 4 та НВК 

с-ща Нове. 

З числа випускників 2 вступили на навчання до Європейських ЗВО, до закладів 

вищої освіти України вступило 154 учня. Це переважна більшість випускників НВК 

“Гімназія”, ліцею, ЗОШ № 2, 3, 4. 

Важливим напрямком роботи з національно-патріотичного виховання стало  

залучення учнів до волонтерської благодійної діяльності по наданню посильної 

допомоги ветеранам війни, воїнам АТО. Було проведено волонтерські акції: 

“Благодійний ярмарок”, “Подарунок захиснику Вітчизни”, “Лист пораненому”, 

“Добре Діло”, тощо. 

Протягом навчального року учні були залучені до участі у Всеукраїнських 

освітніх кампаніях “Герої не вмирають”, “Український вимір”, “Діти України - за 

мир”, “Запали свічку пам’яті”. 

Третій рік поспіль учні Лиманської ОТГ стають переможцями обласного етапу 

військово - патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”). Цього року команди ЗОШ № 4 та 

НВК - гімназії посіли перше та друге місця. 

 

В звітному періоді забезпечення права дитини на сімейне виховання 

залишалося головним завданням у сфері захисту прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

За рахунок субвенції з державного бюджету функціонує 8 прийомних сімей, в 

яких виховується 17 дітей; 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 12 

дітей, якими отримано соціальну допомогу на суму 1799,3 тис. грн. На утримання 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Лиман направлено 4731,3 тис. 

грн., в тому числі 544,6 тис. грн. благодійних внесків. 

На умовах співфінансування з обласного бюджету придбано 10 квартир для 

дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На їх придбання 

витрачено 2581,1 тис. грн., в тому числі: з обласного бюджету - 1290,55 тис. грн., 

бюджету ОТГ - 1290,55 тис. грн. 

Протягом 2019 року 19 дітям встановлено статус “дитина-сирота”, дитина, 

позбавлена батьківського піклування”. 

Відповідно до Постанови КМУ від 05.04.2017 року № 268 “Про затвердження 



 

 

 
Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів” 64 дітям встановлено статус “дитина, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів”. 

Службою у справах дітей систематично проводяться рейди з попередження 

дитячої бездоглядності та безпритульності. В звітному періоді проведено 18 рейдів, в 

ході яких вилучено 15 дітей та надано соціальну допомогу. Проведено 180 обстежень 

житлових умов проживання дітей. 

 

На розвиток фізичного виховання та спорту в звітному періоді, з бюджету 

ОТГ, направлено 3283,2 тис. грн., в тому числі: 

 1049,2 тис. грн. на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань 

та участь у спортивно-масових заходах; 

 2149,0 тис. грн. на утримання ДЮСШ м. Лиман; 

 85,0 тис. грн. на виплату стипендій кращим спортсменам Лиманщини. 

Наші спортсмени займали призові місця в радіоспорті, сумо, футзалі, дзюдо, 

кікбоксингу WAKO, волейболі, спартакіадах. 

Команда “Багіра” вшосте поспіль завоювала титул володарів кубку Донецької 

області з футзалу серед жіночих команд. 

Вихованка відділення з волейболу ДЮСШ м. Лиман Ормова Аліна в складі 

збірної Донецької області стала бронзовим призером чемпіонату України “Дитяча 

ліга” з волейболу серед дівчат 2006 року народження; Ачкєєв Андрій, Кравченко 

Данило та Плахотін Микола стали срібними призерами чемпіонату України з 

волейболу серед юнаків 2003 року народження. 

В м. Рига (Латвія) на чемпіонаті світу серед ветеранів із спортивного 

орієнтування, який зібрав 3700 учасників із 47 країн світу, наша землячка Лавриненко 

Наталія стала фіналісткою у спринті на середній та довгій дистанціях. Крім цього, 

Лавриненко Наталія стала володаркою Кубка Донецької області із спортивного 

орієнтування за сумою 7 етапів протягом року, а в фінальних змаганнях VIII літніх 

Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки із спортивного орієнтування 

виборола почесне 2 місце на середній дистанції. 

На чемпіонаті України серед юніорів з кікбоксингу WKA спортсмени СК 

“Фенікс” показали гарні результати і принесли в скарбничку збірної 9 золотих, 2 

срібних та 1 бронзову медалі (Дудка Вадим - 4 золотих медалі, Поважний Сергій - 1 

золота та 2 срібні медалі, Логачов Єгор - 2 золоті та 1 бронзова медалі, Березюк 

Ярослав - 1 золота медаль, Овчаренко Вадим - 1 золота медаль). 

Серед інших досягнень спортсменів на змаганнях всеукраїнських та 

міжнародних рівнів можна зазначити, зокрема: 

- 15 золотих та 12 срібних медалей спортсменів СК “Фенікс” на змаганнях 

Кубку Європи з козацького двобою (м. Плоцьк, Польща); 

- 8 золотих, 11 срібних та 4 бронзові медалі спортсменів спортивного клубу RO 

Team Fox м. Лиман на змаганнях Кубку світу зі спортивної радіопеленгації, в яких 

взяли участь спортсмени з 10 країн (м. Приморско, Болгарія). 

 

Відділом культури і туризму міської ради кількість проведених культурно-

масових заходів складає 68. За рахунок коштів бюджету ОТГ здійснювалося: 
- організація та проведення культурно-масових заходів - 1060,8 тис. грн.; 
- реконструкція покрівлі міського будинку культури смт. Ярова - 1913,3 тис. 



 

 

 
грн.; 

- придбання ноутбуків для краєзнавчого музею, Музичної школи, МБК смт. 

Ярова, бібліотеки-філії смт. Ярова та БНіТ с. Торське - 99,5 тис. грн.; 
- придбання 2 комплектів музичної апаратури для ЦКД с. Рубці та МБК смт. 

Зарічне - 296,8 тис. грн. 
Всього на виконання заходів Програми в галузі культури направлено 3737,7 тис. 

грн., в тому числі за рахунок бюджету ОТГ - 3594,0 тис. грн., інших джерел 

(спонсорської допомоги) - 143,7 тис. грн. 
Протягом звітного періоду в сел. Ярова пройшло міське свято “Свято 

полунички”; святкові заходи до Дня вишиванки, Дня Європи, Міжнародного дня 

захисту дітей, до 23-ї річниці Конституції України, Дня незалежності, Дня міста, Дня 

Захисника України, Дня святого Миколая, Новорічних свят, тощо. 
Протягом 2019 року продовжували активно діяти такі туристичні маршрути: 
- сплави на катамаранах по річці Сіверський Донець: м. Святогірськ - с. Щурове 

(дводенний сплав, довжина маршруту - 32 км; с. Крива Лука - с. Дронівка 

(одноденний сплав, довжина маршруту - 15 км); 
- туристичний маршрут “Лиманський вояж”: с. Торське (джерела мінеральних 

вод) - Ямпільське лісництво (пізнавальна стежка “Лісове намисто”) - с. Ямпіль (ферма 

по вирощуванню страусів та контактний зоопарк) - с. Крива Лука - с. Озерне 

(заповідних “Крейдова флора”); 
- фототури Лиманщиною з професійним фотографом Леонідом Довгим; 
- оглядова екскурсія по “зеленому колу” Лиманщини “Природні скарби 

Лиманщини”; 
- збірний тур “Знайомтесь.Лиманщина!” на вихідні та святкові заїзди з 

насиченою екскурсійною програмою (4 дня/3 ночі); 
- веломаршрути Лиманщиною - двоколісні подорожі найцікавішими місцями 

Лиманщини та суміжних районів; 
- пішохідні маршрути - піші мандрівки мальовничими місцями навколо Кривої 

Луки, Діброви, Озерного та Ямполя, самостійні та в супроводі гіда; 
- наметові вихідні в Кривій Луці - екотур в село Крива Лука з активною та 

різноманітною програмою; 
- тури для школярів - пізнавальні тури та відпочинкові програми Лиманщиною 

та Святогір’ям. 
 

Кількість підприємців-фізичних осіб станом на 01.01.2020 року              

склала 1248 осіб. 

Доходи місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва 

складають 33,1 млн. грн. (2018 рік - 25,8 млн. грн.). 

Сфера торгівлі представлена 324 підприємствами роздрібної торгівлі, 79                 

підприємствами ресторанного господарства та 139 підприємствами побутового        

обслуговування. 

Протягом 2019 року відкрито новий торгівельний комплекс “Гулівер”, який 

налічує 6 промислових, 2 продуктових магазина, сімейну пекарню та аптеку. 

Приміщення збудовані за сучасними технологіями та дизайном. 

Проведено ремонт та реконструкцію магазину “Макс” та переведено на 

самообслуговування покупців; відкрито магазин автомобільних запчастин 

“Самодєлкін” та магазин будівельних та господарських товарів “Максимус”. Відкрито 



 

 

 
кафе швидкого приготування їжі: “Проглот”, “Сарай”, піцерії “Доктор Хангер”. 

Сфера побутового обслуговування поповнилася двома СТО: “Форсаж” та СТО з 

установлення газобалонного обладнання.  

Для дітей дошкільного віку гостинно відкрив двері дитячий розважальний 

центр “Кенгуру”. 

Відкрито відділення Нової Пошти та групи компаній “Delivery” з доставки 

документів, вантажів та посилок. 
 

В Донецькій області реалізовується програма щодо надання фінансової 

підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва. 

Протягом 2017 - 2019 років обласною конкурсною комісією визначено 

переможцями 20 проектів по Лиманській ОТГ: 

- 2 проекти в сільському господарстві отримали частково відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами в сумі 1,0 млн.грн.; 

- 18 проектів отримали фінансову підтримку в сумі 6,9 млн. грн., в тому числі: 

4,0 млн. грн - кошти обласного бюджету та 2,9 млн. грн. - кошти бюджету Лиманської 

ОТГ. 

В результаті реалізації проектів: 

- придбано 3 одиниці основних засобів; 

- збудовано 2 теплиці з полікарбонату для вирощування овочів, квітів та зелені; 

- модернізовані та розширені виробництва вівчарської ферми та бджільництва; 

- створено цех з виробництва м’ясних напівфабрикатів та виробів з тіста, дві 

міні-птахоферми з виробництва м’яса бройлерів та інкубаційного яйця курей-несучок 

м’ясних порід; 

- розширено два виробництва металевих дверей та виробів з металопрокату, 

надання ветеринарних послуг для домашніх тварин; 

- відкрито пункт з обслуговування та ремонту автомобільних шин та дисків; 

- проводиться інтернет в сільській місцевості. 

Створено 41 нове робоче місце, до бюджетів усіх рівнів сплачено 968,3 тис. грн. 

податків. 

15 листопада 8 проектів рішенням обласної конкурсної комісії визнані як 

реалізовані. 
 

Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської 

міської ради в 2019 році надано 27,3 тис. адміністративних послуг, Найбільш 

витребувані послуги: 

Видача довідки з Державної статистичної звітності про наявність земель та 

розподіл їх  за власниками земель, землекористувача, угіддями - 3,4 тис.; 

Видача витягу з технічної документації про нормативно грошову оцінку 

земельної ділянки - 2,6 тис.; 

Видача довідки про реєстрацію місця проживання - 4,4 тис.; 

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання особи - 3 тис.; 

Видача довідки про осіб зареєстрованих за відповідною адресою - 7 тис; 

Оформлення та видача паспорта громадянина України - 1,2 тис. 

Розширено перелік адміністративних послуг на 18, а саме: 8 послуг суб’єктом 

надання яких є Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради та 



 

 

 
1 послуга відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лиманської міської ради, 8 послуг Державної міграційної служби України та 1 

послуга відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської 

міської ради, 4 послуги було виключено з переліку послуг. 

Розпочато оформлення заяв-анкет, видача паспортних документів громадянина 

України у формі картки та паспортних документів для виїзду за кордон. 

Здійснено 119 виїздів для надання адміністративних послуг за місцем 

перебування заявника за допомогою валізки “Мобільний адміністратор”.  

Надходження від сплати за надання адміністративних послуг за 2019 рік склали 

358,0 тис. грн. 

 

Протягом січня - грудня 2019 року відділом з питань праці  проведено 210 

інспекційних відвідуваннь суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на 

території Лиманської міської ради з метою інформування їх та їхніх працівників про 

найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу 

стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин. За 

результатами проведеної роботи представниками бізнесу додатково оформлено 

трудові відносини з 216 працівниками, 22 фізичних особи після проведених співбесід 

прийняли рішення щодо реєстрації фізичними особами-підприємцями. 
На виконання наказів Головного управління Держпраці у Донецькій області 

інспекторами відділу з питань праці спільно з інспекторами ГУ Держпраці у 

Донецькій області проведено 5 інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання 

щодо оформлення трудових відносин роботодавцем та дотримання мінімальних 

державних гарантій, в результаті нараховано фінансових санкцій на загальну суму 

203,2 тис. грн., з яких на даний час сплачено 78,2 тис. грн. 
 
 

Для реалізації проектів в рамках місцевої цільової програми “Громадський 

бюджет Лиманської територіальної громади на 2017-2020 роки” (далі - Програма) 

передбачено у 2019 році 1000,0 тис. грн. 

 В рамках Програми проводились консультаційні семінари, інформаційна 

кампанія, засідання Координаційної ради конкурсу “Громадський бюджет”, підготовка 

та презентація проектів, електронне та паперове голосування, впровадження проектів-

переможців. 

 Всього на конкурс було подано 17 конкурсних пропозицій, за результатами 

письмового та електронного голосування Координаційна рада визначила 5 переможців 

та 1 проект, який частково профінансовано, а саме: 

 «Дитячий майданчик дітям ДНЗ № 7 «Веселка» - 199,554 тис. грн.; 

«Освітлення спортивного майданчика та зони відпочинку на території НВК-Гімназія»  

—159,375 тис. грн.; 

«Дитячі ніжки по рівненькій доріжці!» - 186,990 тис. грн.; 

«Територія успіху» - 198,121 тис. грн.; 

"Кінопогляд у майбутнє" - 165,500 тис. грн.; 

"Різдвяна казка починається сьогодні" - 90,46 тис. грн. 



 

 

 
 Проекти  завершені та проведено офіційне відкриття кожного з проектів-

переможців.  

 Висвітлення інформації про перебіг цьогорічного конкурсу висвітлювався в 

окремому розділі “Громадський бюджет Лиманської ОТГ” офіційного сайту міської 

ради та соціальній мережі Facebook.   

 

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

фінансувалися 2 незавершених у 2018 р. проекти, на загальну суму –10,8 млн.грн., 

в т.ч кошти ДФРР – 4,7 млн.грн., з бюджету ОТГ – 1,4 млн.грн, з обласного бюджету 

додатково виділено 4,7 млн. грн: 

 Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень КЗ 

"Лиманський ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна; 

 Реконструкція будівлі аптеки під діагностичий центр, розташований за 

адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а,м. Лиман, Донецької області. 

 

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 77,2 

млн. грн. 

Завершено капітальні ремонти амбулаторій смт. Дробишево та сел. Зарічне, 

ДНЗ № 6 та І етап - капітальний ремонт будівель ЗОШ № 5. 

 

Постановою Кабінету Міністрів України був затверджений перелік проектів, що 

фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та 

співфінансування з місцевих бюджетів на реалізацію проектів в рамках 

“Надзвичайної кредитної програми для відновлення України” (Пул 2а).  

Рішенням міської ради затверджена Угода про передачу коштів позики між 

Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України, Лиманською міською радою 

Донецької області, Управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради, 

згідно якої буде  фінансуватись 3 проекти (ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, ЗОШ № 4) на 

загальну сумму - 63,074 млн.грн.  

За проектом «Реконструкція з використанням заходів термомодернізації будівлі 

ЗОШ № 2 у м. Лиман (Коригування)» відбулось розторгнення договору з підрядним 

підприємством BAK stavební společnost, a.s. (ЄДРПОУ 28402758) № 1 від 08.01.2019 

року в зв’язку з невиконанням умов договору.  Наразі оголошено нову тендерну 

процедуру в Єдиній системі електронних публічних закупівель ProZorro, 9 січня 2020 

визначено переможця, повідомлено про намір укласти договір. 

По проектам капітального ремонту ЗОШ №3,ЗОШ №4 ведеться коригування 

проектно-кошторисної документації.  
 

Згідно розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між 



 

 

 
місцевими бюджетами, Лиманській ОТГ виділено 8,2 млн. грн.: 

- капітальний ремонт будівлі Коровоярського навчально-виховного комплексу 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» - 2,5 млн.грн. (в 2019 році для завершення будівельних 

робіт передбачено 0,218 млн. грн., роботи завершено); 

придбано спецтехніку: 

- бульдозер Б-10М – 2,550млн. грн., за рахунок бюджету громади - 50 тис. грн.; 

- трактор МТЗ - 0,78 млн. грн.; 

- екскаватор-навантажувач - 0,95 млн. грн., за рахунок бюджету ОТГ -0,210 

млн. грн.; 

- автобус - 2,35 млн. грн. 

капітальні ремонти доріг: 

- по вул. Мічуріна м. Лиман - 0,974 млн. грн., за рахунок бюджету ОТГ - 0,181 

млн.грн  

- по вул. Підлісна м. Лиман  0,226 млн. грн., за рахунок бюджету ОТГ - 1,128 

млн.грн. 

Кошти освоєні в повному обсязі. 

 

При розподілі субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний 

розвиток території для реалізації інвестиційних проектів Лиманської ОТГ виділено 

26,4 млн. грн для реалізації проекту створення площі Незалежності в місті Лиман 

(фактично профінансовані авансові платежі у сумі 6,2 млн. грн.).  

Реалізація проекту продовжується. 
 

За рахунок інфраструктурної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної 

громади в сумі 9,286 млн. грн (крім того співфінансування з бюджету ОТГ 4,086 

млн.грн.) проводились заходи: 

 «Внесення змін до генерального плану м. Лиман Донецької області з 

розробленням плану зонування та детальних планів окремих територій» – 0,873 

млн.грн. (бюджету ОТГ – 55 тис. грн.); 

 «Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі Лиманської міської 

ради за адресою: Донецька обл., м.Лиман, вул.Привокзальна,25 - 0,742 млн.грн., 

(бюджету ОТГ – 0,576 млн.грн.) 

 Капітальні ремонти доріг комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади: 

- по вул. Поштова м.Лиман - 4,107 млн.грн. (бюджету ОТГ - 2,293 млн.грн.)  

- провул. Торговий м. Лиман - 1,251 млн.грн. (бюджету ОТГ - 1,036 млн.грн.)  

- вул.Перемоги с. Зарічне - 3,056 млн.грн. (бюджету ОТГ - 0,126 млн.грн.). 

Проекти реалізовані, кошти використані в повному обсязі. 

 

Підписана Угода про співробітництво між Проектом міжнародної технічної 

допомоги Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка 

Східної України», Лиманською міською радою та КП “Лиманський “Зеленбуд”. В 

рамках проекту передбачено в 2020 році забезпечення фінансової та технічної 

допомоги у розробці проектно-кошторисної документації та здійснення будівельних 

робіт для будівництва сортувальної лінії для обслуговування полігону твердих 

побутових відходів на території Лиманської ОТГ.  



 

 

 
КП «Лиманський Зеленбуд» проводиться робота щодо оформлення земельної 

ділянки у постійне користування, а також збирання комерційних пропозицій по 

вартості буріння артезіанської свердловини та приєднання електроустановки. 
 

 В межах створення  Індустріального парку “Лиманський” виконано 3 

проектно-кошторисні документації для створення мереж газопостачання, 

водопостачання, енергопостачання, на загальну сумі 10211,987 тис. грн. 

 З 01.10.2019 по 04.10.2019 року для установлення ділових зв’язків та розвитку 

співпраці, проведені ділові переговори з чеськими компаніями в м. Усті-Лабем 

(Чеська республіка), які були організовані Львівською торгово-промисловою палатою 

спільно з Генеральним консульством Чеської Республіки у м. Львові. 

 15.11.2019 року  представники міської ради стали учасниками Другого 

Українського індустріального тижня в м. Дніпро з обговорення ключових питань 

індустріального розвитку. 

 В листопаді 2019 року була створена конкурсна комісія з вибору керуючої 

компанії ІП “Лиманський”. У грудні 2019 року відбувся конкурс з вибору керуючої 

компанії. 03.01.2020 року конкурсною комісією з вибору керуючої компанії 

індустріального парку “Лиманський” вирішено: вважати Конкурс таким, що 

відбувся; переможцем конкурсу визнати ТОВ "ЛОГОС-СЕРВІС"; затвердити 

результати конкурсу на черговому засіданні сесії міської ради, яке відбудеться 

20.02.2020 р. 
 

 На офіційному сайті за посиланням http://invest.krliman.gov.ua/uk/projects 

продовжується робота щодо наповнення окремого розділу -  Інвестиційний портал 

Лиманської ОТГ, де розміщено 41 інформаційні публікації про актуальні грантові 

програми, можливості, події для бізнесу, неурядових громадських об’єднань та 

мешканців громади. 
 

 З метою формування позитивного іміджу громади, створення нових брендових 

об’єктів, формування концепції бренду, розроблення маркетингу території громади,  

заявка Лиманської ОТГ в соціальному проекті  Brandville, який втілюється ГО 

“Конгрес Активістів Культури” та студією дизайну Logogo визнана переможцем. З 

травня 2019 року була проведена креативна робота команди Brandville, обговорення, 

консультації та голосування через інтернет в робочій групі, до якої могли приєднатись 

усі бажаючі. Результатом цієї плідної роботи стала презентація концепції бренду та 

логотипу Лиманської ОТГ - “Лиманщина гостинна і відкрита”, яка відбулась в 

жовтні 2019 року. 
 

 Сьогодні територіальні громади потребують розвитку ключових елементів 

спільного маркетингу - інвестиційних продуктів та інформаційних матеріалів.  

 23 грудня 2019 року відбулись презентації: 

 Інвестиційного паспорту Лиманської ОТГ - адаптована база даних, яка, з 

одного боку, дає можливість керівництву громади чітко визначити пріоритети 

розвитку та можливі шляхи їх досягнення, а з іншого — є підказкою для потенційного 

інвестора: куди, на яких умовах і з якою віддачею він може вкласти вільні кошти 



 

 

 
та інтерактивного панорамного контента, який дозволить підвищити цінність 

інформації не тільки шляхом нестандартного дизайну і просунутого способу 

піднесення матеріалу, але також створити кардинально нові формати інформування 

аудиторії. 

 

Для участі  у проекті “Історії громад: успіх-2019”, присвячений реформі 

децентралізації та проводився фінансовим порталом Maanimo, направлено 

інформаційний матеріал. Історія успіху Лиманської об’єднаної територіальної 

громади, за версією редакційної колегії, обрана переможцем і виборола 1 місце, 

отримавши сучасний LED-телевізор, який передано Народному краєзнавчому 

музею. 

  

 Виконавчим комітетом міської ради підписані 3 документи міжнародного 

характеру, а саме Угода про співробітництво з Проектом міжнародної технічної 

допомоги Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка 

Східної України» , Протокол про наміри співпраці з Клайпедським районом Литви та 

Меморандум про взаєморозуміння між Асоціацією муніципалітетів Лаане-Виру 

(Естонія), Лиманською ОТГ, Соледарською ОТГ. 
 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку 

і торгівлі виконавчого комітету міської ради                                                Н.П. Авдєєнко 

 


