
Додаток 5
ОСНОВНІ   ПРОГНОЗНІ  ПОКАЗНИКИ    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
 ПО ЛИМАНСЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ



Показники
Одиниця
виміру

Факт
1 півріччя 2019

року

2020 рік 

Програма
Факт 1

півріччя

% до факту
відповідно-
го періоду
2019 року

% до Програми

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

Демографічна ситуація
Чисельність постійного населення на кінець року осіб 41662 40970 41137 

(станом на
01.05.2020 року)

х х

Чисельність постійного населення віком 16-59 років осіб * 22465 * х х
Кількість дітей віком до 16 років осіб * 7140 * х х
Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку осіб * 570 * х х
Кількість померлих осіб 432 900 308

(станом на
01.05.2020 року)

х х

Кількість народжених осіб 133 350 77 
(станом на

01.05.2020 року)

х х

Міграція населення осіб 62 130 30
(станом на 01.05.

2020 року)

х х

Чисельність осіб з інвалідністю, з них: осіб 2855 3365 2339 81,9 69,5
     діти віком до 18 років осіб 293 332 270 92,2 81,3
Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб осіб 23647 23820 23667 100,1 99,4
Розвиток сфери  матеріального  виробництва
Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах 
підприємств 
     всього млн грн 138,4 322,0 120,9 87,3 37,5
     в розрахунку на одну особу грн. 3322 7859 2938 88,4 37,4
у тому числі по основних видах діяльності млн грн 138,4 322,0 120,9 87,3 37,5
Виробництво основних видів промислової продукції    
(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію регіону) натур. од.

28,9 60,0 31,5 109,0 52,5

у тому числі видобуток корисних копалин за видами сировини натур. од. 28,9 60,0 31,5 109,0 52,5
Агропромисловий комплекс (сільськогосподарські підприємства та 
фермери)
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Продукція сільського господарства
в постійних цінах 2010 року тис.грн

18079,7 395824 11312,4 62,6 2,9

в тому числі
        рослинництво тис.грн 2815,8 365869,7 0,5 - -
        тваринництво тис.грн 15263,9 29954,3 11311,9 74,1 37,8
Виробництво продукції рослинництва (у вазі після доробки)
Зернові 
       площа га 19839,3 17850 19756 99,6 110,7
       врожайність ц/га - 29,3 - - -
       валовий збір тонн - 52226 - - -
Технічні культури, всього
       площа га 12680 9900 15185 119,8 153,4
у тому числі соняшник
       площа га 12650 8800 12506 98,9 142,1
       врожайність ц/га - 25,0 - - -
       валовий збір тонн - 22000 - - -
Картопля
       площа га - - - - -
       врожайність ц/га - - - - -
       валовий збір тонн -
Овочі
       площа га 1,0 - 11,6 х х
       врожайність ц/га - - - - -
       валовий збір тонн - - - - -
Кормові культури
       площа га 123,6 305 105 84,9 34,4
Всього посівів га 32935,3 28095 35077,6 106,5 124,9
       у тому числі ярі культури га 18643,2 15890 18040,6 96,8 113,5



Показники
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Чисті пари га 1346,7 6187 - - -
 Рілля в обробітку га 34282 34282 35077,6 102,3 102,3
Виробництво продукції тваринництва
Вирощено худоби та птиці тонн 35,1 68 0,7 2,0 1,0
Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі) тонн 84,3 100 127,3 151 127,3
Молоко тонн 233 420 395,6 169,8 94,2
Яйця тис.шт. 11630,9 23000 8216,9 70,6 35,7
Вовна тонн - - - - -
Продуктивність худоби та птиці
Середній надій молока на одну корову, яка була і наявності на 
початок  року кг

1605 3800 3532 в 2,2 р.б. 92,9

Середня несучість 1 курки - несучки шт. 98 200 107 109,2 53,5
Поголів’я худоби та птиці (на кінець року)
Велика рогата худоба                 голів 368 330 340 92,4 103,0
     у тому числі  корови голів 129 110 137 106,2 124,5
Свині голів 230 250 321 139,6 128,4
Вівці та кози голів
Птиця голів 149847 160000 58953 39,3 36,8
Виробництво найважливіших видів харчової продукції у натуральному 
вимірі
Ковбасні вироби тонн - - - - -
Молоко оброблене рідке тонн - - - - -
Хлібобулочні вироби тонн 2422,0 5000,0 2613,0 107,9 52,3
Борошно тонн 2569,0 5100,0 2640,0 102,8 51,8
Олія соняшникова нерафінована тонн - - - - -
Шампанське тис.дал - - - - -
Сіль і хлорид натрію чистий тис.тонн - - - - -
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Фінансові  самодостатність
Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до 
бюджетів усіх рівнів, всього: тис.грн

199840,5 417056,6 222777,8 111,5 53,4

Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади (без 
трансфертів), всього

тис.грн 125100,4 283972,2 125289,8 100,2 44,1

Трансферти з Державного бюджету – разом, з них: тис.грн 157973,1 95904,1 67467,3 42,7 70,3
   базова дотація тис.грн - - - - -
   субвенція на виконання окремих програм соціального захисту тис.грн 72047,6 - - - -
   інші додаткові дотації і субвенції тис.грн 85925,5 95904,1 67467,3 78,5 70,3
Видатки бюджету міста (району), всього тис.грн 259237,0 379876,3 180059,5 69,5 47,4
Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього тис.грн 14896,2 14816,0 16465,2 110,5 111,1
   з нього: до Державного бюджету тис.грн 5905,1 5965,0 8949,7 151,6 150,0
   до місцевого бюджету тис.грн 8991,1 8851,0 7515,5 83,6 84,9
Рівень дотаційності бюджетів (частка базової дотації в доходах 
загального фонду бюджету міста (району) (без урахування 
субвенцій) %

- - - - -

Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків
бюджету міста (району) (без урахування власних надходжень 
бюджетних установ) %

8,7 0,06 3,1 х х

Показники рівня життя і розвитку  соціальної сфери
Оборот роздрібної торгівлі тис. грн 150324,0 278440,0 Дані

відсутні
х х

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

тис. грн
125270,4 230000,0 Дані

відсутні
х х

Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього тис.грн 79464,0 283468,0 Дані
відсутні

х х

       у % до попереднього року % х х х х х
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Кількість підприємств роздрібної торгівлі одиниць 327 334 329 100,6 98,5
Кількість підприємств ресторанного господарства одиниць 79 79 79 100,0 100,0
Кількість підприємств побутового обслуговування одиниць 138 140 138 100,0 98,6

Показники чисельності та оплати праці найманих 
працівників
Фонд оплати праці штатних працівників

тис.грн

713333,6 1597015 372544,5
 (I квартал 2020

р.)

х х

Середньооблікова чисельність штатних працівників 

осіб

12352 12060 12067
(I квартал 2020

р.)

х х

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн.

9625 11035 10291
(I квартал 2020

р.)

х х

Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року тис.грн 586,5 - 608,7 103,8 -

в тому числі на економічно активних підприємствах тис.грн 586,5 - 608,7 103,8 -

Ринок праці
Кількість вакансій, поданих роботодавцями одиниць 437 930 342 78,2 36,8
Чисельність безробітних, які отримували послуги служби 
зайнятості

осіб 597 950 707 118,4 74,4

Чисельність осіб, забезпечених роботою за сприянням служби 
зайнятості

осіб 375 910 310 82,7 34,1

Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню
Кількість одержувачів пенсій (середньорічна) осіб 24804 25995 24537 98,9 94,4
Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера грн 3777,45 4247,23 4711,6 124,7 110,9

Якість та доступність публічних послуг
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Частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої 
широкосмугової мережі Інтернет, у загальній кількості 
домогосподарств міста (району)

% 62 - 62 х х

Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів осіб 14 16 13 92,9 81,3

Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів на 1000 
осіб наявного населення на кінець року

осіб 0,3 0,38 0,31 103,3 81,6

Середня наповнюваність групи дошкільного навчального 
закладу 

осіб 19,6 19,6 19,5 99,5 99,5

Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними 
навчальними закладами, у загальній кількості дітей 
дошкільного віку

% 47,7 44,9 42,1 х х

Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи осіб 18,2 18,8 18,4 101,1 97,9

Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця 
навчання і додому, у загальній кількості учнів, які того 
потребують

% 100,0 100,0 100,0 х х

Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній 
кількості дітей шкільного віку

% 16,3 24,3 26,1 х х

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 - х х

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 - х х
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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 - х х

Житлово-комунальне  господарство
Частка  домогосподарств,  в  яких  створені  об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків у загальній кількості
домогосподарств об’єднаної територіальної громади %

2,0 8,3 2,0 х 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 5 5 100,0 100,0

   повністю доступні одиниць 4 3 5 125,0 166,7
   частково доступні одиниць 1 2 - - -
   недоступні одиниць - - - - -
Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням % 105,7 100,0 108,7 х х
Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва 
Кількість малих підприємств одиниць 213 214 219 102,8 102,3
Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності
всього одиниць 161 х 112 69,6 х
в тому числі фізичних осіб - підприємців одиниць 146 х 110 75,3 х
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинили 
свою діяльність
всього одиниць 100 х 94 94,0 х
в тому числі фізичних осіб -  підприємців одиниць 96 х 93 96,9 х
Кількість підприємців-фізичних осіб осіб 1231 1180 1264 102,7 107,1
Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого 
підприємництва млн грн

17,6 32,3 18,4 104,5 57,0
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Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 
10 тис. наявного населення через центри надання 
адміністративних послуг одиниць

3105 6712 2397 77 36

*  формування інформації щодо розподілу чисельності постійного населення за віком здійснюється один раз на рік станом на 1 січня наступного за звітним року
** інформація відсутня
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