
 

 

 

Підсумки соціально - економічного розвитку  

Лиманської об’єднаної територіальної громади  

за 9 місяців 2019 року 

 

Територія Лиманської ОТГ - 1209,75 км2. 

Середньорічна чисельність постійного населення Лиманської об’єднаної 

територіальної громади станом на 01.08.2019 року становить 41,6 тис. осіб та 

скоротилась з початку року на 0,6% за рахунок природного і міграційного скорочення. 

Народилося протягом січня - липня 161 дитина, померло - 504 особи. Міграційне 

збільшення населення складає 92 особи (прибуло - 301, вибуло - 209 осіб). 

 

Динаміка демографічної ситуації 
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Протягом 9 місяців 2019 року власні надходження до бюджету ОТГ складають 

190,0 млн. грн., надходження спеціального фонду складають 8,3 млн. грн., або 94,0 % 

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 - 143,4

млн. грн

Плата за землю - 20,4 млн грн

Акцизний податок - 4,9 млн. грн.

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

Єдиний податок - 12,4 млн. грн.

Плата за адмінпослуги - 1,1 млн. грн

Інші доходи - 5,6 млн. грн.

 
 



 

 

 
Протягом 9 місяців 2019 року одержано: 

 податку з доходів фізичних осіб у сумі 143,4 млн. грн., або 115,8 % до 

відповідного періоду 2018 року; 

 плати за землю - 20,4 млн. грн. (133,6 % до виконання 9 місяців 2018 року); 

 акцизного податку - 4,9 млн. грн. (106,1 % до виконання 9 місяців                         

2018 року); 

 єдиного податку з підприємницької діяльності - 12,4 млн. грн. (120,2 % до 

виконання 9 місяців 2018 року); 

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

(114,2 % до виконання 9 місяців 2018 року); 

 плати за адміністративні послуги - 1,1 млн. грн. (102,5 % до виконання 9 

місяців 2018 року). 

 

Трансферти з державного бюджету складають 214,3 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 - 93,4 млн. грн.; 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 61,1 млн. грн.; 

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 24,1 млн. грн.; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад - 6,2 млн. грн. 

 

Видатки бюджету ОТГ за 9 місяців 2019 року складають 382,1 млн. грн., в 

тому числі на:  

- освіту - 116,1 млн. грн.; 

- соціальний захист населення - 108,4 млн. грн.; 

- охорону здоров'я - 31,3 млн. грн.; 

- житлово-комунальне господарство - 9,4 млн. грн.; 

- культуру - 7,7 млн. грн. 

 

Підприємства залізничного транспорту є 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 11943 грн. Фонд оплати за січень-вересень 2019 

року склав 705,4 тис. 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-вересня 2019 року обсяг реалізованої промислової продукції 
у відпускних цінах підприємств збільшився відносно до минулорічного показника на 

14,8% і склав 193,2 млн. грн. 

 

 

 

 

 

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

промисловості – в 1,9 рази; переробній – на 12,6%; при цьому зменшення обсягів 

реалізації відбулось в галузі виробництва і розподілу тепла, газу, води – на 8,8%. 

Найбільш питому вагу в загальному обсязі реалізованої продукції займають 

підприємства переробної промисловості – 63,9%. 

 

Збільшилось відносно до минулого року виробництво: 

 будівельних сумішів -  на 32,4% - вироблено 19,6 тис. тонн; 

 піску будівельного  - на 17,7%  - склало 47,8 тис. куб.м; 

 кормів готових для сільгосптварин — на 8,2% - вироблено 2914 тонн;  

 

 Зменшилось виробництво виробів з бетону – на 10,5% і склало 25,6 тис. тонн; 

хліба та хлібобулочних виробів на 2,6 % і склало  3763 тонни; борошна — на 5,4% - 

3904 тонни; овочів консервованих натуральних вироблено 106 тонн, що на 34% 

менше відповідного показника минулого року.  
 

 

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 тис. 

га; чисті пари – 1,3 тис. га. В структурі посівної площі найбільш питому вагу 

займають зернові культури – 60,2% (19,8 тис. га); технічні культури - 38,5% (12,7 тис. 

га). 

Обсяг валової продукції сільського господарства склав 28,1 млн. грн. (161,8 % 

до відповідного 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, 72,7 

тонн пестицидів, 522 тонни 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 15,4 тис. га зібрано 52,4 тис. тонн зернових, соняшника з площі 10,7 

тис. га зібрано 21,5 тис. тонн. Врожайність відповідно склала 34,1 та 20,1 ц/га. 

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

культур на зерно 8,8 тис. га. 

Протягом звітного періоду висаджено 1,5 га плодово-ягідних культур (ТОВ 

«Верное дело»). 

Підприємствами за власні кошти було закуплено 31 одиниця техніки та 

сільгоспмашин  на суму 35,5 млн. грн. 

Порівняно з відповідним показником минулого року виробництво молока 

скоротилось на 50,7% і склало 343 тонни, реалізація на забій худоби та птиці в живій 

вазі зменшилась на 21,4% (9 місяців 2019 року – 95,4 тонни). Виробництво яєць 

зросло на 43,5% і склало 19 млн. штук. 

Збільшилось поголів'я свиней — на 36,6%. Поголів’я великої рогатої худоби 

склало 317 гол. (у тому числі корови - 110 гол.); поголів’я птиці – 152,1 тис. голів. 

Протягом звітного періоду 44 фізичним особам надана дотація на 

безповоротній основі в сумі 227,8 тис. грн. за утримання 120 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. 
 

На виконання заходів розвитку земельних відносин:  

- проведена інвентаризація земель на площі 35,1 га (виготовлено 89 технічних 

документацій);  

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

рахунок коштів землекористувачів; 

- проведена експертна грошова оцінка земельної ділянки, що підлягає 

продажу (3,8 тис. грн.); 

- 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. 

 

 Грошові доходи населення за січень-вересень 2019 року склали: 



 

 

 
 фонд оплати праці згідно моніторингу по бюджетоутворюючим 

підприємствам - становить 983,6 млн. грн., що на 14,5 % більше аналогічного 

показника минулого року; 

 середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (дані по                  

32 підприємствам міста) збільшилась на 15,6 % і склала 10280 грн., у тому числі 

підприємства залізничного транспорту - 11943 грн., бюджетні установи - 7343 грн., 

комунальні та обслуговуючі підприємства - 6870 грн., інші підприємства - 8152 грн. 

 

Динаміка заробітної плати по бюджетоутворюючим підприємствам, грн. 
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 середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера становить 3841,7 грн.               

(131,4 % до показника 9 місяців 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 01.10.2019 року склала 

598,0 тис. грн. (1 підприємство (37 осіб): зареєстровано в Слов’янському районі та має 

підрозділ на території Лиманської ОТГ). 
 

 



 

 

 

Ринок праці 
Протягом січня-вересня 2019 року статус безробітного мали 711 осіб. Кількість 

зареєстрованих безробітних на 01.10.2019 року становить 241 особа, у тому числі 18 з 

числа внутрішньо переміщених осіб.  

Протягом звітного періоду: 

- працевлаштовано 548 осіб (з них 15 - ВПО); 

- проходили професійне навчання 203 особи (12 осіб - ВПО); 

- прийняли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру 370 

осіб (12 - ВПО) - витрати склали 821 тис. грн., у тому числі з бюджету ОТГ- 417,4 тис. 

грн. 
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- прийняті рішення щодо компенсації 12 роботодавцям фактичних витрат у 

розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для 

працевлаштування 17 безробітних та компенсації витрат 7 роботодавцям на оплату 
праці роботодавцям за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів за 

7 працевлаштованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб; 

- для отримання консультацій в започаткуванні власної справи та розвитку вже 

існуючого бізнесу в центрі зайнятості діє «Консалтинговий простір» та «Центр 

розвитку підприємництва»: надано 552 послуги, проведено 50 групових заходів за 

участю 504 осіб;   

- з метою підвищення конкурентоспроможності клієнтів служби зайнятості та 

покращення співпраці з роботодавцями створено 11 відеорезюме, проведено 20 

онлайн-співбесід та здійснено 19 трансляцій відео-вакансій, 20 міні-ярмарок та 2 

ярмарки вакансій за участю 300 осіб, 55 інформаційних та профорієнтаційних 

семінари за участю 413 осіб. 

Статус безробітного з числа військовослужбовців, які брали участь в 

антитерористичній операції  мали 17 осіб. З даної категорії громадян 

працевлаштовано 5 осіб, 3 особи прийняли участь в громадських роботах та 2 особи 

проходили профнавчання. Станом на 01.10.2019 року на обліку перебувають 6 осіб. 

Кількість актуальних вакансій, станом на кінець звітного періоду - 20.  

 

Соціальний захист населення 

Кількість зареєстрованих тимчасово переміщених осіб становить 23,6 тис. 

осіб, у тому числі: 



 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

пенсіонери особи працезд.віку діти інваліди

13,7

5,3
3,5

1,1

 
На виконання державних соціальних програм та підтримку внутрішньо 

 переміщених осіб, учасників АТО та ООС з державного бюджету здійснювалось 

фінансування в сумі 139,2 млн. грн., у тому числі: 

 видатки бюджету за призначеними субсидіями склали 24,9 млн. грн. 

(7500 осіб); 

 компенсації та допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

особам, які не мають права на пенсію та ін. – 17,6 млн. грн. (991 особа); 

 видатки бюджету на надання пільг населенню на оплату ЖКП і 

придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 5,4 млн. грн. (3521 осіб); 

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

матерям отримали 4027 осіб на суму 45 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 – 36,7 млн. грн. (3716 осіб);  

 виплата соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів – 3,0 млн. 

грн. (226 осіб); 

 щорічна грошова допомога  ветеранам війни до 5 травня – 1,7 млн. грн. (1371 

особа); 

 забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю – 

1,6 млн. грн. (190 осіб); 

 державна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування - виплачено 1,3 млн. грн. (10 осіб);  

 державна допомога по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного 

розладу - виплачено 1,1 млн. грн. (81 особа) та ін. 

З бюджету ОТГ виплати склали 3,7 млн. грн., у тому числі: 

 виплачена компенсація за пільгове перевезення окремих категорій 

громадян залізничним транспортом – 744,4 тис. грн., автомобільним транспортом – 

436,3 тис. грн.; 

 надана матеріальна допомога особам з інвалідністю, ветеранам війни і 

праці, непрацездатним, малозабезпеченим громадянам, на поховання - 1320 тис. грн. 

(688 осіб); 

 виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, ікі потребують  сторонньої допомоги – 211 тис. грн. (111 осіб); 

 часткове відшкодування вартості путівки до дитячих закладів 

оздоровлення – 161,8 тис. грн. (75 дітей); 

 щомісячна виплата у розмірі одного прожиткового мінімуму сім’ям 



 

 

 
загиблих (померлих) та зниклих безвісті учасників АТО та ООС – 84,6 тис. грн. (5 

сімей); 

 одноразова виплата постраждалим учасникам АТО та ООС і членам 

сімей загиблих учасників АТО та ООС – 429,9 тис. грн. - 22 особи: 

- 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., 

- 15 особам – одноразова допомога на вирішення соціально-побутових питань у 

розмірі 10 тис. грн. кожному, тощо. 

 

Протягом  звітного періоду здійснено 165 виїздів «мобільного соціального 

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

В Лиманському Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю курс 

реабілітації пройшли 16 дітей згідно індивідуальних програм реабілітації. 

Територіальним центром соціального обслуговування послуги надаються 1,1 

тис. осіб. 

 

Житлово-комунальне господарство  
 

Комунальне обслуговування в громаді виконують підприємства:  

 Комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника”  
утримує 237 будинків загальною площею 286,5 тис.м2. Середня забезпеченість 

житлом одного мешканця складає 31,8 м2. 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”, 

філія “Автодор №6” ДП “Донецький облавтодор” ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги 

України”, Лиманський ЦОК ТОВ “Донецькі енергетичні послуги”. 

 

Протягом звітного періоду з бюджету ОТГ були виділені кошти в сумі 23974,3 

тис. грн.  

 

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

Дорожнє господарство – 12765,4 тис. грн.: 

- поточний ремонт 8157 кв. м доріг; 

- грейдерування доріг місту, селам та селищам – 94,6 тис. кв. м; 

- капітальний ремонт дороги комунальної власності (пров. Героїв десантників) – 3389 

кв. м; 

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

паливо-мастильних матеріалів. 

 Зовнішнє освітлення – 2941,5 тис. грн.: сплачено за 665,1 тис. кВт. 

 Зелене господарство – 210,7 тис. грн.: - придбано та висаджено 380 дерев та 

4631 квіткових рослин. 

 Похоронна справа – 284,8 тис. грн.:  
- придбано 1550 м3 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 – 219,5 тис. грн.: здійснено поточний ремонт 21 дитячого 

майданчика; придбано та встановлено 5 дитячих майданчиків. 

 Капітальний ремонт – 1499,8 тис. грн.: капітальний ремонт 960 кв.м 

шиферної покрівлі (4 житлові будинки), коригування ПКД на реалізацію проектів з 

капітального ремонту м’якої покрівлі житлового будинку, системи опалення та 

холодного водопостачання; розроблено 1 проектно-кошторисна документація на 

капітальний ремонт покрівлі, тощо. 

- Поточний ремонт – 662,6 тис. грн.: здійснено поточний ремонт двох квартир 

комунальної власності; придбано матеріали для підготовки житлового фонду в 

осінньо-зимовий період та ін. 

 Водопровідно-каналізаційне господарство – 832,7 тис. грн.: 

- сплачено за спожиту електроенергію (24,8 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 та ін. 

 Інше – 3695 тис. грн.: придбано та встановлено дерев’яний павільйон для 

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



 

 

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

придбано 3,8 тис. літрів паливо-мастильних матеріалів для вивезення 11,7 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 18,4 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). 
 

          З метою впровадження заходів з енерогозбереження на території Лиманської 

ОТГ протягом січня-вересня 2019 року за рахунок бюджету ОТГ встановлено 597 

енергоефективних світильників та 320 енергозберігаючих ламп на суму 149,2 тис. грн.  

 

Головною метою розвитку житлового будівництва є забезпечення доступним 

за вартістю житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в першу 

чергу внутрішньо переміщених осіб; пільговій категорії громадян. 

 Станом на 01.10.2019 року на квартирному обліку при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради перебувало 476 сімей (з них першочерговий облік — 142 

сім’ї, позачерговий облік — 124 сім’ї). Протягом поточного року 11 сімей знято з 

обліку та поставлено на облік 30 сімей. На даний час проводиться робота щодо 

придбання житла пільговій категорії громадян: дітям-сиротам та дітям, позбавлених 

батьківського піклування. 

 Також у поточному році було сформовано фонд тимчасового житла для 

внутрішньо переміщених осіб, який складається з однієї трикімнатної та однієї 

двокімнатної квартири, які були придбані за умов співфінансування з Міністерства 

тимчасово окупованих територій та розподілені. Подана заявка в Міністерство 

тимчасово окупованих територій на співфінансування з придбання ще двох квартир 

для тимчасового забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. 

Протягом січня-червня прийнято в експлуатацію житла, будівництво якого 

здійснено за рахунок індивідуальних коштів забудовників, 1053 кв. м. 

 

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

здоров'я направлено 4142,7 тис. грн., в т.ч. на: 
 придбання апарату УЗД - 1200,0 тис. грн.; 
 придбання лікарських засобів для лікування та обстеження 

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

АРТ - 39,3 тис. грн.; 
 придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля 



 

 

 
добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію населення і вагітних - 

118,0 тис .грн.; 
 підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів - 

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

28,7 тис. грн.; 
 забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами 

інсуліну - 1135,8 тис. грн.; 
 забезпечення пільгової категорії населення медикаментами для надання 

паліативної допомоги - 154,7 тис. грн., зубним протезуванням - 201,3 тис. грн., 

слуховими апаратами - 22,5 тис. грн.; 
 своєчасне проведення туберкулінодіагностики у дітей 4-14 років, 

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

захворювання - 71,8 тис. грн.; 
 забезпечення продуктами лікувального харчування дітей, хворих на 

фенілкетонурію - 195,3 тис. грн.; 
Надходження до міської лікарняної каси склали 352,0 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 1296 дітей. 

У відділі освіти діє Центр позашкільної освіти, у якому навчаються 1128 учнів 

у 72 гуртках. На його утримання в звітному періоді направлено 1605,8 тис. грн. 
 

Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів, осіб 
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Протягом 9 місяців 2019 року з бюджету ОТГ на розвиток освіти направлено 

25356,8 тис. грн., в т.ч.: 

 забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти - 1751,2 тис. грн.; 

 збереження мережі дошкільних навчальних закладів з логопедичними 

групами - 3352,8 тис. грн.; 

 забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітям дошкільного 



 

 

 
віку в дошкільних відділеннях навчально-виховних комплексах - 224,9 тис. грн.; 

 забезпечення підвозу учнів до місця навчання в сільській місцевості -                   

2724,7 тис. грн.; 

 виконання програми “Робота з обдарованою молоддю” - 415,5 тис. грн., 

виплата стипендій обдарованим дітям - 135,5 тис. грн.; 

 реконструкція покрівлі спортивного залу з відновленням частини приміщень 

Торського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад” - 831,7 тис. грн.; 

 капітальний ремонт приміщень будівлі, благоустрій території дошкільного 

навчального закладу та благоустрій ігрових майданчиків на території ДНЗ № 6 - 

1256,6 тис. грн. 

 оздоблення стін плиткою та ремонт підлоги в будівлі Коровоярського 

навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад” - 486,3 тис. грн.; 

 капітальний ремонт с 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.; 

 капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі Ямпільського навчально-виховного 

комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” - 

198,0 тис. грн.;  

 капітальний ремонт центральної алеї на території Ярівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - 199,6 тис. грн.; 

 капітальний ремонт покрівлі та приміщення спортивного залу навчально-

виховного комплексу “Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня” - 442,1 тис. грн.; 

придбання меблів для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 - 127,2 тис. 

грн.; 

 придбання котлів водогрійних твердопаливних для закладів освіти -                   

216,6 тис. грн.; 

 капітальний ремонт інженерних мереж опалення та водопостачання 

Лиманського ліцею - 291,1 тис. грн.; 

 забезпечення 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 та 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 осіб вступили навчатися до Європи, до вищих 

навчальних закладів вступило 154 учня. Це переважна більшість випускників НВК 

“Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня”, ліцею, ЗОШ № 4, ЗОШ № 3 та ЗОШ № 2. 

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

дітей, якими отримано соціальну допомогу на суму 1337,2 тис. грн. На утримання 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Лиман направлено 3158,1 тис. 

грн., в тому числі 321,5 тис. грн. благодійних внесків. 

На умовах співфінансування з обласного бюджету придбано 7 квартир для дітей 

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

1924,1 тис. грн., в тому числі: з обласного бюджету - 962,05 тис. грн., бюджету ОТГ - 

962,05 тис. грн. 

Протягом 9 місяців 2019 року 11 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” 62 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 17 рейдів, в 

ході яких вилучено 11 дітей та надано соціальну допомогу. Проведено 111 обстежень 

житлових умов проживання дітей. 

 

Витрати на розвиток фізичного виховання та спорту в звітному періоді, за 

рахунок бюджету ОТГ, склали 2112,3 тис. грн., в тому числі: 

 759,8 тис. грн. на проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та 

участь у спортивно-масових заходах; 

 1324,2 тис. грн. на утримання ДЮСШ м. Лиман; 

 28,3 тис. грн. на виплату стипендій кращим спортсменам Лиманщини. 

З бюджету ОТГ виділено на розробку проектно-кошторисної документації 1,049 

млн. грн. для будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в м. Лиман. 

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). 

 

Відділом культури і туризму міської ради кількість проведених культурно-

масових заходів складає 60. За рахунок коштів бюджету ОТГ здійснювалося: 
- організація та проведення культурно-масових заходів - 958,3 тис. грн.; 
- реконструкція покрівлі міського будинку культури смт. Ярова - 563,1 тис. грн.; 
- придбання ноутбука для краєзнавчого музею - 19,9 тис. грн. 
Всього на виконання заходів Програми в галузі культури направлено 1712,7 тис. 

грн., в тому числі за рахунок бюджету ОТГ - 1586,1 тис. грн., інших джерел 

(спонсорської допомоги) - 126,6 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, 

тощо. 
 

Кількість підприємців-фізичних осіб станом на 01.10.2019 року              

склала 1226 осіб. 

Доходи місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва 

складають 23,6 млн. грн. (9 місяців 2018 року - 19,9 млн. грн.). 

Сфера торгівлі представлена 316 підприємствами роздрібної торгівлі, 79                 

підприємствами ресторанного господарства та 137 підприємствами побутового        

обслуговування. 

Відкрито 2 магазина в орендованих приміщеннях з продажу промислових та 

сільськогосподарських товарів, та в новозбудованому приміщенні - магазин з продажу 

косметики та парфумерії. 

Збудовано новий торгівельний комплекс з 9-ти павільйонів загальною площею 

450 м2, де розміщені магазини з продажу промислових товарів та підприємства 

громадського харчування. 

В 2017 році з метою здешевлення кредитних ресурсів та надання фінансової 

підтримки суб’єктам підприємництва для реалізації проектів у пріоритетних 

напрямках діяльності, розроблена Регіональна програма розвитку малого і 

середнього підприємництва в Донецькій області. 



 

 

 

З метою реалізації заходів Регіональної програми щодо надання фінансової 

підтримки проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва на обласну 

конкурсну комісію з відбору проектів  за період 2017-2018 року було подано  
- 2 проекти щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами; 

- 27 проектів щодо фінансової підтримки підприємництва; 

Переможцями стали : 

- 2 проекти щодо часткової компенсації відсоткових ставок; 

- 18 проектів щодо фінансової підтримки. 

Загальна сума фінансової підтримки по проектам - 6,9 млн.грн. Сума 

співфінансування з бюджету ОТГ на реалізацію проектів - 2,9 млн. грн. 

Проектами передбачається створення 49-ти робочих місць протягом строку 

реалізації проектів, фактично на 01.10.2019 року створено 40 нових робочих місць. 

 

За 9 місяців 2019 року відділом надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Лиманської міської ради було надано 20,2 тисячі адміністративних послуг. 

Розширено перелік на 17 адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, а саме: 

7 послуг суб’єктом надання яких є Управління соціального захисту населення, 1 

послуга відділу житлово-комунального господарства та 8 послуг Державної 

міграційної служби України, 4 послуги було виключено з переліку послуг. 

Розпочато оформлення заяв-анкет та видача паспортних документів 

громадянина України у формі картки та для виїзду за кордон. 

 

Протягом січня - вересня 2019 року відділом з питань праці  проведено 162 

інспекційних відвідування 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 156 працівниками, 15 фізичних осіб 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 два інспекційних відвідування суб’єктів господарювання 

щодо оформлення трудових відносин роботодавцем та дотримання мінімальних 

державних гарантій, в результаті нараховано фінансових санкцій на загальну суму 

78,2 тис. грн., які сплачені в повному обсязі. 
 

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 межах Програми: 

- проведено засідання Координаційної ради щодо конкурсу проектів місцевого 

розвитку; 

- затверджений календарний план проведення конкурсу проектів; 

- 15.03.2019 та 04.04.2019 року проведені консультаційний та навчальний 



 

 

 
семінари для авторів проектів, які планували брати участь у конкурсі проектів; 

- з 04.03.2019 по 20.03.2019 року проведена інформаційна кампанія конкурсу 

(розроблені інформаційні листівки, підготовлено стаття у міській газеті “Зоря”, 

розміщені матеріали на офіційному сайті та сторінці Facebook міської ради та відділу 

інвестиційної діяльності, інвестиційному порталі). 

- з 20.03.2019 по 18.04.2019 року тривав прийом проектних пропозицій. Всього 

було подано 17 конкурсних пропозицій, 1 конкурсна пропозиція була виключена з 

переліку. 

- з 22.04.2019 по 31.05.2019 року проведений попередній розгляд, аналіз 

проектів, вирішення спірних питань та підготовка експертного висновку, проведення 

засідання координаційної ради щодо експертизи поданих проектів, затвердження 

списку проектів допущених до голосування та його оприлюднення. 

- з  03.06.2019  по 26.06.2019  року проходило голосування в електронному та 

письмовому вигляді; 

 Всього на конкурс було подано 17 конкурсних пропозицій, за результатами 

письмового та електронного голосування, яке відбулося 27 червня 2019 року,  

Координаційною радою визначено 5 переможців та 1 проект, який буде частково 

профінансований, а саме: 

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

2. «Освітлення спортивного майданчика та зони відпочинку на території НВК-

Гімназія»  —159,375 тис.грн.; 

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

4. «Територія успіху» —198,121 тис.грн.; 

5. "Кінопогляд у майбутнє" — 165,500 тис.грн.; 

6. "Різдвяна казка починається сьогодні" — 90,46 тис.грн. 

В стадії реалізації проект «Територія успіху», 5 проектів завершені. 

Офіційне відкриття проектів-переможців заплановані на кінець жовтня - 

початок листопада 2019 року. 

 

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

фінансуються 2 незавершених у 2018 р. проекти, на загальну суму – 6,2 млн.грн., в 

т.ч кошти ДФРР – 4,8 млн.грн., з бюджету ОТГ – 1,4 млн.грн: 

1. Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень КЗ 

"Лиманський ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна; 

2. Реконструкція будівлі аптеки під діагностичий центр, розташований за 

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

 
Проект 2019 року «Капітальний ремонт із заходами термомодернізації будівлі 

закладу освіти «Дробишевська загальноосвітня школа I-III ступеня Лиманської 

міської ради Донецької області», загальною вартістю 60,2 млн.грн., в т.ч. ДФРР – 54,2 

млн.грн., бюджету ОТГ – 6,0 млн.грн.  

 

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. 

В стадії реалізації проект реконструкції котельні № 15. 

 

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

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

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1068 (із змінами) 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 від 20.09.2018 № 7/54-2465 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 Донецької № № 13010-05/126  від 23.07.2018, згідно якої буде  

фінансуватись 3 проекти (ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, ЗОШ № 4) на загальну сумму- 63,074 

млн.грн.  

Проекти «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації 

будівлі ЗОШ I-III ступенів №3 у м. Красний Лиман. Коригування» та «Капітальний 

ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ I-III ступенів № 4 у 

м.Красний Лиман. Коригування» знаходяться на коригуванні проектних 

документацій. 
 

Згідно розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між 

місцевими бюджетами, в 2019 році 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., в т.ч. за рахунок бюджету громади - 50 тис. 

грн.; 
- трактор МТЗ - 0,78 млн. грн.; 
- екскаватор-навантажувач - 0,95 млн. грн., в т.ч. за рахунок бюджету ОТГ -

0,210 млн. грн.; 
- автобус - 2,35 млн. грн. 
 



 

 

 
В стадії реалізації капітальний ремонт доріг: 
- по вул. Мічуріна м. Лиман - 0,974 млн. грн., в т.ч. за рахунок бюджету ОТГ - 

0,742млн.грн  
- по вул. Підлісна м. Лиман  0,226 млн. грн., в т.ч. за рахунок бюджету ОТГ - 

1,264млн.грн. 
 

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. 
 

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 3,794 

млн.грн.) проводяться 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.); 

 

 Капітальні ремонти доріг комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади: 

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

млн.грн.) (завершено); 

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

млн.грн.) (завершено); 

- вул.Перемоги с. Зарічне - 3,056 млн.грн. (за рахунок бюджету ОТГ - 0,410 

млн.грн.) (роботи тривають). 

 

 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. 
 

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

продовжується робота щодо наповнення окремого розділу -  Інвестиційний портал 

Лиманської ОТГ, де розміщено 34 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 в проекті BRANDVILLE на “РОЗРОБКУ БРЕНДУ ТЕРИТОРІЇ” від 

Лиманської ОТГ визнана переможцем. Робота з брендування території вже на 

завершальному етапі. Планується презентація готового брендованого продукту на 

кінець жовтня 2019 року.  



 

 

 
 Проводиться робота по створенню Інвестиційного паспорту Лиманської 

об“єднаної територіальної громади з метою формування в інформаційному просторі 

позитивного ділового іміджу регіону та залучення інвестицій. 

Виконавчим комітетом міської ради підписані 2 документи міжнародного 

характеру, а саме Угода про співробітництво з Проектом міжнародної технічної 

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

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


