
Додаток 6

Назва індикатору

1 0 3 0

2 90 95 55,6

3 3 4 3

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

громади на 2020 рік  за 1 півріччя 2020 року

№ 
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 
01.01.2020)

Прогнозне 
значення

(01.01.2021)

Фактичне 
значення на 
звітну дату

Створення 
індустріальних 

парків на території 
Донецької області

Розбудова 
інженерно-
транспортної 
інфраструктури до 
промислового 
майданчика ІП 
"Лиманський": 
будівництво єлектро- 
та водопровідної 
мереж, газопроводу 
середнього тиску), 
кількість об“єктів 

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

Рівень охоплення 
активними заходами 
сприяння зайнятості, 
%

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

Створення 
(відкриття) 
агентських пунктів в 
старостинських 
округах Лиманської 
об“єднаної 
територіальної 
громади, од.



4 0 6 0

5 0 3 0

6 9 10 10

13 20 3

сума, тис. грн. 17833,81 37391,885 2508,3
7 0 2 0

8

1428 1428 14

1074,0 1074,0 237,7

9

130 130 101

90,0 90,0 44,8

Забезпечення 
ефективного 
функціонування 
житлово-
комунального 
господарства та 
безперебійного 
енерго-, газо та 
водопостачання 
обєктів соціальної 
сфери, освіти, 
охорони здоров'я 

Будівництво 
водопровідних мереж 
смт. Дробишеве 
Лиманського району 
(радгосп "Комуніст), 
км

Капітальний ремонт 
водопровідних мереж 
с. Рубці 
Краснолиманського 
району Донецької 
області 
(коригування), км

Розвивати 
освітньо-наукову 
інфраструктуру

Кількість класів та 
груп з інклюзивним 
навчанням

Проведення 
капітальних ремонтів 
та реконструкції 
закладів освіти:

кількість закладів, 
одиниць

Удосконалення 
кадрової політики 
в закладах охорони 
здоров'я 

Придбання житла для 
лікарів, одиниць

Створювати 
позитивну 
репутацію  
активно-
патріотичного 
громадянина через 
проведення 
культурних 
заходів, 
орієнтованих на 
патріотичне 
виховання

Кількість проведених 
культурно-масових 
заходів, од.

Витрати з місцевого 
бюджету на 
організацію та 
проведення 
культурно-масових 
заходів (фестивалі, 
концерти, свята, 
ювілеї, вечори), 
тис.грн.

Укріплення 
основних фондів та 
покращення якості 
наданих послуг

Кількість 
періодичних видань, 
назви

Витрати з місцевого 
бюджету на 
передплату 
періодичних видань, 
тис.грн.



10 0,0 500,0 0

0,0 500,0 0

11

165 179 179

17 18 17

Створення 
сприятливого 
середовища для 
розвитку малого і 
середнього 
підприємництва

Передача 
міжбюджетних 
трансфертів на суми 
співфінансування 
заходів щодо 
фінансової підтримки 
суб’єктів малого 
підприємництва, тис. 
грн.

в тому числі з 
бюджету ОТГ, тис. 
грн.

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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