
 

 

 

 

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 за 2021 рік 

 
Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради Андрєєвої Г.С. “Про виконання 
Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної 
громади за 2021 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 Андрєєвої Г.С. про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2021 рік 
прийняти до відома. 
2. Заступникам міського голови за напрямками діяльності, фінансовому управлінню 
міської ради (Пилипенко), керівникам управлінь, відділів міської ради та її 
виконавчого комітету: 
2.1. вживати заходи щодо наповнення бюджету Лиманської міської територіальної 
громади, постійно здійснювати аналіз стану виконання дохідної частини бюджету; 
забезпечити освоєння бюджетних коштів в повному обсязі, включаючи субвенції з 
державного та обласного бюджетів; 
2.2. 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 за 2021 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 
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виникнення заборгованості з її виплати. 
4. Відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради 
(Арматова) забезпечити розміщення інформації про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади 
за 2021 рік на офіційному веб-сайті міської ради. 
 
 
 
Міський голова                        Олександр ЖУРАВЛЬОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Підсумки соціально - економічного розвитку 

Лиманської територіальної громади 

за 2021 рік 
 

Територія Лиманської ТГ - 1209,75 км2. 
За даними Лиманського міського відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) та 
відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради протягом 
2021 року на території Лиманської територіальної громади народилось 275 дітей, 
померло - 1174 особи; міграційне скорочення населення складає 160 осіб (прибуло - 
1056, вибуло - 1216 осіб). Станом на 01.01.2022 року середньорічна чисельність 
постійного населення становить 39,6 тис. осіб. 

 

Протягом 2021 року власні надходження до бюджету ТГ склали 304,5 млн. грн. 
(111,8% до відповідного показника 2020 року), надходження спеціального фонду 
становлять 31,5 млн. грн., або в 2,1 р.б. до минулорічного показника. 

 

Структура доходів загального фонду бюджету ТГ 

(без трансфертів), млн. грн. 

10,9 3,41,5

235,9

22,2

25,8

4,8
Податок на доходи фізичних осіб - 235,9 млн.
грн.
Плата за землю - 25,8 млн. грн.

Єдиний податок - 22,2 млн. грн.

Акцизний податок - 10,9 млн. грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки - 3,4 млн. грн.
Плата за адмінпослуги - 1,5 млн. грн.

Інші доходи - 4,8 млн. грн.

 
Протягом 2021 року одержано: 
- податку з доходів фізичних осіб у сумі 235,9 млн. грн., або 113,0% до 

відповідного періоду 2020 року; 
- плати за землю - 25,8 млн. грн. (106,6%); 
- єдиного податку - 22,2 млн. грн. (102,1%); 
- акцизного податку - 10,9 млн. грн. (125,8%); 
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 3,4 млн. грн. 

(131,0% до виконання 2020 року); 
- плата за адміністративні послуги - 1,5 млн. грн. (102,1%). 
 

Трансферти з державного бюджету складають 155,7 млн. грн., в тому числі: 
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 117,3 млн. грн.; 
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету - 1,6 млн. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету - 1,9 млн. грн. 
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Всього з трансфертами до бюджету ТГ надійшло 475,7 млн. грн. 
 
Видатки бюджету ТГ за 2021 рік складають 467,5 млн. грн., в тому числі на: 
- освіту - 237,4 млн. грн. (128,1% до виконання 2020 року); 
- соціальний захист населення - 31,8 млн. грн. (118,8%); 
- житлово-комунальне господарство - 19,1 млн. грн. (118,7%); 
- охорону здоров'я - 12,2 млн. грн. (49,1%); 
- культуру - 14,9 млн. грн. (123,4%). 

 
Підприємства залізничного транспорту є бюджетоутворюючими для нашої 

громади. 
Середньооблікова чисельність працюючих на підприємствах залізничного 

транспорту Регіональної філії “Донецька залізниця”, які розташовані на території 
Лиманської ТГ 5,8 тис. осіб. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на підприємствах 
залізничного транспорту становить 16189 грн. Фонд оплати праці за січень-грудень                    
2021 року склав 1126,7 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 “ВКФ “Лиманський комбікормовий завод”; 
 будівельних сумішів - ПП “Полімін-Донбас”; 
 овочів консервованих натуральних - ТОВ “Всесто”; 
 виробів з бетону - ТОВ “Леман-Бетон”. 
 

Протягом 2021 року вироблено: 

-  борошна - 4,6 тис. тонн 

-  хліба та хлібобулочних виробів - 5 тис. тонн 

-  овочів консервованих натуральних - 335 тонн 

-  кормів готових для сільськогосподарських тварин - 10 тис. тонн 

-  будівельних сумішів - 31,6 тис. тонн 

-  виробів з бетону - 64,3 тис. тонн 

-  сумішів асфальтованих для дорожнього покриття - 16,4 тис. тонн 

-  піску будівельного - 78,6 тис. куб. м 

 
Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств за січень-грудень 

2021 року склав 432,7 млн. грн., що становить 145,9% до показника 2020 року (296,6 
млн. грн.). 

Найбільш питому вагу в загальному обсязі реалізації займають підприємства: 
-  ТОВ “Чайка” - 118,4 млн. грн. (115% до показника минулого року); 
-  ТОВ “Леман-Бетон” - 119,7 млн. грн. (116,4%); 
-  КТ “ТОВ СТРОНГКОМ” - 10,2 млн. грн. (112,3%); 
-  ТОВ “ВКФ “Лиманський комбікормовий завод” - 126,1 млн. грн. 
 

Сільське господарство Лиманської ТГ представлено: 98 господарствами, в т.ч. 1 



 

 

приватним акціонерним товариством, 79 фермерськими господарствами, 17 
товариствами з обмеженою відповідальністю, 1 приватним підприємством. 

Під урожай 2021 року було посіяно всього 19 624 га зернових культур (123% до 
плану),із них: 

15 315 га озимих на зерно: пшениці - 13 326 га, жита - 1662 га, ячменю - 327 га. 
Ріпаку озимого - 103 га. Посіви озимих зернових підживлено стовідсотково. 
Господарствами проведено посів озимих насінням високих репродукцій на площі 
10458 га (62% у структурі озимих культур на зерно). Посіяно 350 га еліти та 10108 га 
1 репродукції; закуплено 80т елітного насіння: в т.ч. озимої пшениці - 67т. 
Запроваджено у виробництво перспективні районовані сорти еліти озимої пшениці: 
Смуглянка - 58 га, Наснага - 43 га, Повелія - 40 га, Антара - 60 га, Богдана - 45 га, 
Шпалівка - 45 га. 

 
За оперативними даними посіяно ярих зернових та зернобобових культур на 

площі 4309 га, в т.ч. ячменю - 279 га, вівса - 16 га, ярої пшениці-10 га, сорго - 110 га, 
кукурудзи на зерно- 3322 га, просо - 70 га, гороху - 502 га. Технічних культур посіяно 
на площі-11255 га, в т.ч. соняшник - 10973 га, льон олійний - 146 га, соя - 121 га, ріпак 
ярий - 15 га. Проведено стовідсоткове весняне підживлення озимих культур. 

 
За 12 місяців 2021 року товаровиробниками було закуплено 5350 тонн 

мінеральних добрив (107,0 % до потреби), в тому числі аміачної селітри - 4340 тонн 
(120,5% до потреби), рідких азотних добрив КАС-32 - 60т та карбаміду - 210т для 
підживлення озимих (67% до потреби), комплексних добрив та суперагро - 680т 
(75,5% до потреби) для внесення під ярі та озимі культури. 

 
Господарствами підготовлено та доведено до посівних кондицій насіннєвий 

матеріал ранніх зернових культур в запланованій кількості. 
 
За оперативними даними зібрано ранніх зернових культур на площі 15 620 га 

намолочено 63,3 тис. тонн зерна, врожайність склала 41,3 ц/га. Озимої пшениці 
зібрано 57,2 тис. тонн, врожайність склала 42,9 ц/га, жита - 27,0 ц/га, ячменю - 25,4 
ц/га. Зібрано соняшнику на площі 10973 га, намолочено 24,5 тис. тонн, врожайність 
склала 22,3 ц/га; кукурудзи зібрано на площі 3322 га, намолочено 10,9 тис. тонн, 
врожайність - 33,0 ц/га. 

Проведена десикація сої на площі 121га. 
 
Посіяно восени озимих зернових культур під урожай 2022 року всього 11686 га, з 

них озимої пшениці - 11062 га, жита - 389 га, озимого ячменю - 235 га; крім того 
озимого ріпаку на зерно - 4226 га. 

Для підвищення якості сільськогосподарських робіт за 2021 рік господарствами 
було закуплено: 11 одиниць сільськогосподарської техніки, в т.ч. сівалка - 5 од. (ФГ 
“Дарья”, ФГ “Мрія”,  ФГ “П.І.К.”, ТОВ “Агрохім”), борона 2 од. (Ф/Г “Темп” та ТОВ 
“СП-Донецьк”); трактор– 1 од. (ФГ “Престиж”) та обприскувач - 1 од. (ТОВ 
“Агрохім”). 

Протягом звітного періоду валове виробництво молока склало 439,3 тонн (72,1% 
до показника минулого року), середній надій молока на корову склав 3601 кг. 
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Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі) 441 тонн (346,3% до показника 
минулого року). Виробництво яєць становить 905,86 тис. штук, що становить 11,0%  
(6924,2 тис. шт.) до аналогічного періоду минулого року, це насамперед пов’язано з 
закриттям ТОВ “АТФ Зоря”, середня несучість курки-несучки склала 24 штуки. 

 
З метою розвитку земельних відносин на території Лиманської громади: 
- відбулися торги з продажу права оренди на 11 земельних ділянок комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, до бюджету громади надійшло 187,6 
тис. грн.; 

- проведено роботи щодо продажу 1-ї земельної ділянки комунальної власності, 
на якій знаходяться об’єкти нерухомого майна, додаткові кошти склали 39,8 тис. грн. 

Рішенням Лиманської міської ради від 15.12.2021 №8/18-2435 затверджена 
технічна документація з нормативної грошової оцінки земель 28 населених пунктів 
Лиманської міської територіальної громади та визначений термін введення в дію 
нормативної грошової оцінки - з 01.01.2023 року. 

 
Грошові доходи населення за січень-грудень 2021 року склали: 
- фонд оплати праці згідно моніторингу по бюджетоутворюючим підприємствам 

- становить 1568,5 млн. грн., що становить 118,5% до показника минулого року; 
- середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (дані по                  

33 підприємствам громади) збільшилась на 23,5% і склала 13782 грн., у тому числі 
підприємства залізничного транспорту - 16189 грн., бюджетні установи - 10631 грн., 
комунальні та обслуговуючі підприємства - 8377 грн., інші підприємства - 9263 грн.; 

- середньооблікова чисельність штатних працівників по бюджетоутворюючим 
підприємствам становить 9,5 тис. осіб. 

 
Динаміка заробітної плати по бюджетоутворюючим підприємствам, грн. 
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 середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера становить 4669,7 грн.               

(111,4% до показника 2020 року); середньорічна кількість одержувачів пенсій складає 
24 тис. осіб. 

 



 

 

 
 

В звітному періоді в Ямпільському старостинському окрузі відкрито агентський 
пункт Пенсійного фонду. Наразі на території громади такі агентські пункти 
працюють: в Ярівському, Рубцівському, Рідкодубівському та Ямпільському 
старостинських округах. 

Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2022 року відсутня. 
 

Ринок праці 
Протягом 2021 року статус безробітного мали 1108 осіб. Кількість 

зареєстрованих безробітних на 01.01.2022 року становить 190 осіб, у тому числі 23 з 
числа внутрішньо переміщених осіб. 

Протягом звітного періоду: 
- працевлаштовано 707 осіб (з них 33 - ВПО); 
- проходили та закінчили професійне навчання 157 осіб (10 осіб - ВПО); 
- прийняли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру 253 

осіб (7 - ВПО) - витрати склали 417,8 тис. грн., у тому числі з бюджету ТГ - 342,5 тис. 
грн.; 

- прийняті рішення щодо надання одноразової допомоги для організації 
підприємницької діяльності (1 особа - 36 тис. грн.); компенсації 11 роботодавцям 
фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування для працевлаштування безробітних (120,7 тис. грн.); 
компенсації витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах 
строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа ВПО (9 осіб – 
271,4 тис. грн.). 

- з метою підвищення конкурентоспроможності клієнтів служби зайнятості та 
покращення співпраці з роботодавцями створено 20 відеорезюме, 42 портфоліо та 
проведено 43 онлайн-співбесід, створено 71 відео-вакансію; 

- 2822 особам надано 6465 послуг, у т.ч.: 1039 особам, які мали статус 
безробітного, 1055 учням шкіл та 103 студентам вищих та професійно-технічних 
навчальних закладів. 

Статус безробітного з числа військовослужбовців, які брали участь в 
антитерористичній операції мали 18 осіб, з них 8 звернулись з початку року. З даної 
категорії громадян працевлаштовані 6 осіб. Станом на 01.01.2022 року на обліку 
перебувають 7 осіб. 

Кількість актуальних вакансій, станом на кінець звітного періоду - 21. 
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Соціальний захист населення 

Кількість зареєстрованих тимчасово переміщених осіб станом на 01.01.2022 
року становить 22,9 тис. осіб. 

На виконання державних соціальних програм та підтримку внутрішньо 
переміщених осіб з державного бюджету здійснювалось фінансування в                                  
сумі 205,0 млн. грн., у тому числі: 

 видатки бюджету за призначеними субсидіями склали 55,5 млн. грн.                        
(6025 осіб); 

 видатки бюджету на надання пільг населенню на оплату ЖКП і 
придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 5,2 млн. грн. (5437 осіб); 

 соціальна допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, одиноким 
матерям – 52,3 млн. грн. (1881 особа); 

 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 - 44,5 млн. грн. (2600 осіб); 

 надання компенсацій та допомог особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, тощо - 26,7 млн. грн. (1064 
особи); 

 допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях - 6,2 млн. грн. 
(312 осіб); 

 виплата соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів - 4,6 
млн. грн. (252 особи); 

 державна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського                        
піклування - виплачено 3,1 млн. грн. (10 осіб); 

 одноразову грошову допомогу до 5 травня отримали 1129 ветеранів війни 
на суму 1,7 млн. грн.; 

 державна допомога по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок                      
психічного розладу - виплачено 1,7 млн. грн. (66 осіб); 

 одноразову натуральну допомогу “пакунок малюка” отримали 288 осіб на 
суму 1,2 млн. грн.; 

 технічними та іншими засобами реабілітації забезпечено 173 особи з 
інвалідністю на суму 0,8 млн. грн., тощо. 

 
За рахунок коштів обласного бюджету виплати склали 1,0 млн. грн., у тому 

числі на: 
- щомісячну допомогу учням закладів професійної освіти, студентам закладів 

фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування (51 особа) на суму 212,9 тис. грн.; 

- надання одноразової грошової допомоги у зв'язку з роковинами Чорнобильської 
катастрофи - 117 тис. грн. (78 осіб); 

- надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по 
зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору - 79 тис. грн. (16 осіб) та ін. 

 
З бюджету ТГ виплати склали 6,6 млн. грн., у тому числі: 
- виплачена компенсація за пільгове перевезення окремих категорій громадян 



 

 

автомобільним (447 тис. грн.) та залізничним (1812,4 тис. грн.) транспортом; 
- надана матеріальна допомога особам з інвалідністю, ветеранам війни і праці, 

непрацездатним, малозабезпеченим громадянам, на поховання – 1542,1 тис. грн. (1085 
осіб); 

- матеріальну допомогу громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, ветеранам війни та праці, Афганської війни, особам з інвалідністю  
отримали 622 особи на суму 500,5 тис. грн.; 

- на надання соціальних послуг 61 громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, які потребують сторонньої допомоги - витрати склали 819 тис. грн.; 

- здійснено капітальний ремонт приміщення пральні в стаціонарному відділенні 
постійного проживання с. Рубці - 276,5 тис. грн.; 

- надана матеріальна допомога на поховання 55 особам в сумі 221,3 тис. грн. 
 

На часткове відшкодовання вартості путівки до дитячих закладів оздоровлення 
Донецької області направлено 1132,6 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів 
обласного бюджету - 533,7 тис. грн. та бюджету ТГ - 598,9 тис. грн. (оздоровлено 69 
дітей). 

 
В Лиманському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю курс 

соціальної реабілітації пройшли 32 дитини. 
Територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

м. Лиман у своїй структурі має три відділення, якими  протягом 2021 року 
обслуговано 1259 осіб. 

 
На заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО з бюджету ТГ направлено 

1243,9 тис. грн. на виконання наступних заходів: 
 одноразова виплата постраждалим учасникам АТО та ООС і членам 

сімей загиблих учасників АТО та ООС - 700 тис. грн.; 
у тому числі: 
-  16 особам на вирішення соціально-побутових питань – 160,0 тис. грн.; 
-  1 особі в зв’язку з пожежею - 15,0 тис. грн.; 
-  1 учаснику АТО, ООС (встановлено інвалідність, пов’язану з захистом 

Батьківщини) - 30,0 тис. грн.; 
-  сім’ям загиблих (померлих) та зниклих безвісті учасників АТО, ООС: 

одноразово 2 сім’ям по 100,0 тис. грн.; один раз на рік - 5 сім’ям на загальну суму 
125,0 тис. грн.; 

-  одноразово по 500 грн. до Дня захисника Вітчизни на суму 170,0 тис. грн. (340 
осіб). 

  щомісячна виплата в розмірі одного прожиткового мінімуму особам з 
інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та ООС, сім’ям загиблих 
(померлих) та зниклих безвісті учасників АТО та ООС – 227,7 тис. грн. (9 осіб); 

  відшкодування 50% сплати за ЖКП та придбання твердого палива – 29,9 
тис. грн. (6 осіб) та ін. 

 
За рахунок державного бюджету: 
-  3 особи отримали грошову компенсацію в сумі 3,3 млн. грн. за належні для 
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отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередньо 
участь в АТО та ООС; 

- придбано у комунальну власність 3 квартири для надання у тимчасове 
користування внутрішньо переміщеним особам на суму 954,3 тис. грн., у тому числі 
за рахунок державного бюджету – 668 тис. грн., бюджету громади – 286,3 тис. грн.; 

-  5 учасників АТО та ООС пройшли професійну адаптацію, 9 осіб - 
психологічну реабілітацію, 1 особа отримала грошову компенсацію вартості проїзду. 
Обсяг фінансування склав 147,2 тис. грн. 

 

За рахунок обласного бюджету надана одноразова матеріальна допомога 18-ти 
особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО - 107 тис. грн. 

 

Житлово-комунальне господарство 

Комунальне обслуговування в громаді виконують підприємства: 
Комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника”  утримує 

236 будинків загальною площею 286,3 тис.м2. Середня забезпеченість житлом одного 
мешканця складає 28,5 м2. Створено 4 ОСББ. 

Теплопостачання Лиманської ТГ здійснюють 40 котелень загальною 
потужністю 58,7 МВт/год. Протяжність теплових мереж у двухтрубному обчисленні 
становить 27,2 км, з них в аварійному стані – 0,977 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 
(з них аварійних - 189 км, потребують заміни - 74,5 км); каналізаційних - 118,2 км (з 
них аварійних - 70,1 км, потребують заміни - 10,3 км); водопровідних насосних 
станцій - 3 од., каналізаційних насосних станцій - 15 од., каналізаційних очисних 
споруд - 1 од., свердловин - 27 од. 

 

Питаннями благоустрою в громаді займаються підприємства: КП “Лиманський 
“Зеленбуд”, КП “Лиманська СЄЗ”; Лиманський майданчик Бахмутського РЕМ. 

 
Протягом звітного періоду з бюджету ТГ були виділені кошти в сумі 28,9 млн. 

грн., у тому числі на: 
 

Поточний ремонт житлового фонду - 418,3 тис. грн.: придбані двері та вікна 
для 4-х квартир комунальної власності; здійснено обстеження 12-ти пасажирських 
ліфтів; виконано поточний ремонт під’їздів 15-ти житлових будинків (конкурс міні-
проєктів: 50*50); 14 оголовків 3-х житлових будинків; вхідної групи підвального 
приміщення (4,7 м3) та ін. 

 

Забезпечення реалізації заходів з капітального ремонту та реконструкції 
теплового господарства – 359,6 тис. грн.: розроблена енергоефективна схема 
оптимізації системи теплопостачання міста Лиман. 

 

На реалізацію заходів з капітального ремонту та реконструкції водопровідно-
каналізаційного господарства направлено 1,2 млн. грн. (сплачено за 38 тис. кВт 
електроенергії; обслуговано 40,5 км водопровідних та каналізаційних мереж; 



 

 

здійснено ремонт 8-ми насосних агрегатів; придбана машина для прочистки 
трубопроводів каналізації; отримано дозвіл на спецводокористування та сплачено за 
розробку зон санітарної охорони водозабору у с. Нове та ін.). 

 

Утримання та ремонт дорожньо-мостового господарства (комунального 
значення) - витрачено 5,3 млн. грн.: здійснено поточний ремонт доріг (6382 м2), 
грейдерування (25233 м2) та розмітка 137,2 м2 доріг; придбано 130 дорожніх знаків; 
встановлено 2 зупинки громадського транспорту; сплачено за утримання доріг 
комунальної вартості (59 од.); придбано 5,3 тис. л паливо-мастильних матеріалів,  
70м3 солі, та ін. 

 

Утримання, ремонт та будівництво об’єктів зовнішнього освітлення - 7,4 
млн. грн.: сплачено за 806,1 тис. кВт; здійснено капітальний ремонт 14,4 км мереж (3 
населених пункти: смт. Ямпіль, смт. Зарічне, с. Торське) та поточний ремонт 9 км 
мереж зовнішнього освітлення (9 населених пунктів: м. Лиман, с. Новоселівка, с. 
Дробишеве, с. Коровій Яр, с. Ставки, с. Карпівка, с. Ямполівка, с. Колодязі, с. 
Іванівка); витрати на утримання 3,2 км мереж та ін. 

 

Утримання зелених насаджень загального користування - 1,7 млн. грн.: 
придбано 3 тис. одиниць квіткових рослин; 9 бензопил; 110 одиниць спецінвентарю; 
сплачено за 14,6 тис. л паливо-мастильних матеріалів та ін.; 

 

Утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних та 
фінансування робіт з інвентаризації земельних ділянок під кладовища – 524,7 
тис. грн.: придбано 64 вінки, матеріали для поточного ремонту 64 пам’ятників, 
паливо-мастильних матеріалів – 2,1 тис. л, здійснено ремонт 92 м огорожі на двох 
кладовищах (с. Колодязі, с. Терни). 

 

Санітарне очищення, придбання обладнання та ліквідація стихійних 
звалищ - 4,7 млн. грн.: витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів; оплату 
праці робітників, які виконують роботи з санітарне очищення об’єктів та елементів 
благоустрою, придбання інвентарю, спецодягу, запчастин, тощо. 

 

Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних майданчиків - 
506,4 тис. грн.: придбано 60 елементів дитячих майданчиків, павільйон та декор до 
павільйону "Огонек", здійснено поточний ремонт 12-ти дитячих майданчиків, 25 
лавочок. 

 
Інші заходи з благоустрою: 

придбано: 
–  автогрейдер для КП “Лиманський “Зеленбуд” на суму 2,5 млн. грн.; 
–  екскаватор - навантажувач для КП “Компанія Вода Донбасу” Лиманського 

ВУВКГ - 1,2 млн. грн.; 
–  на інші заходи направлено 2,0 млн. грн.: придбано 9 камер 

відеоспостереження (на утриманні - 40 од.), матеріали для облаштування території 
біля стели загиблим солдатам, поточного ремонту покрівлі торгівельних рядів у смт. 
Новоселівка та ремонту зупинок громадського транспорту (34 од.); для виготовлення 
лавочок та встановлення на прибудинковій території міста Лиман (46 од.), 72 постери, 
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здійснено монтаж та встановлення фонтану та ін. на суму   
 

Відшкодування витрат на утримання об’єктів благоустрою - 1,1 млн. грн.: 
прибрано 29,8 тис. м2 території, вивезено сміття  708 куб.м. 

 
Станом на 01.01.2022 року на квартирному обліку при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради перебуває 507 сімей (з них першочерговий облік - 152 сімей, 
позачерговий облік - 145 сімей). 

 
Проведення заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативне 
реагування на них в значній мірі залежить від засобів зв’язку, оповіщення та 
інформування. На забезпечення функціонування апаратури оповіщення протягом 2021 
року сплачено філії ПАТ “Укртелеком” 39,3 тис. грн.; придбано паливо-мастильних 
матеріалів на суму 85,9 тис. грн. (4 тис. л), засоби для поповнення місцевого 
матеріально-технічного резерву на суму 43,9 тис. грн. За послуги аварійно-
рятувальної служби на водних об’єктах сплачено 12,9 тис. грн. 

 

В межах заходів з охорони навколишнього природного середовища в звітному 
періоді придбано 22 контейнери для збору твердих побутових відходів на суму 156,8 
тис. грн.; проведено захід з моніторингу якісного стану атмосферного повітря на 
території міста; сплачено за послуги з розроблення звіту з стратегічної екологічної 
оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Лиманської ОТГ на 
2021 рік. Всього витрати з бюджету громади склали 215,7 тис. грн. 

 

На виконання заходів з енергозабезпечення та енергоефективності закуплено 
310 енергозберігаючих ламп, здійснено заміну вікон на металопластикові (9 од.). 
Всього використано коштів 67,2 тис. грн., у тому числі коштів громади - 0,4 тис. грн.; 
коштів підприємств - 46,5 тис. грн.; інших джерел - 20,3 тис. грн. 

 

В ході реалізації заходів з територіального планування виконані: 
- експертиза містобудівної документації - “Схема планування території району (в 

межах Лиманської об’єднаної територіальної громади)” - 100,0 тис. грн.; 
- експертиза містобудівної документації - “Внесення змін до генерального плану 

м. Лиман Донецької області з розробленням плану зонування та детальних планів 
окремих територій” - 119,0 тис. грн. 

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

направлено 4,7 млн. грн., в т.ч. на: 
- впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров'я - 0,5 

млн. грн.; 
- забезпечення пільгової категорії населення медикаментами - 0,6 млн. грн., 

зубним протезуванням - 30,1 тис. грн., медикаментами для надання паліативної 
допомоги - 203,5 тис. грн., слуховими апаратами - 312,5 тис. грн., засобами технічної 
реабілітації - 302,0 тис. грн.; 

- забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального 
харчування - 312,4 тис. грн.; 



 

 

- придбання твердопаливних котлів для ЗП-СМ см. Зарічне та с. Нове - 146,4 тис. 
грн.; 

- забезпечення хворих на орфанні захворювання лікарськими засобами - 119,5 
тис. грн.; 

- придбання тест-систем, реактивів та систем відбору крові для тестування на 
ВІЛ-інфекцію - 62,5 тис. грн. 

 
Для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню 

коронавірусної хвороби за рахунок Національної служби здоров'я України (НСЗУ) 
були придбані: медикаменти та перев'язувальні матеріали - 3,8 млн. грн., апарат УЗД - 
1,55 млн. грн., кисень медичний - 716,1 тис. грн., аналізатор газів крові та електролітів 
- 234,7 тис. грн., електрокардіографи - 118,4 тис. грн., рециркулятор бактерицидний - 
81,1 тис. грн., каталки - 51,9 тис. грн., стоматологічні інструменти - 50,0 тис. грн.; 
матраци проти пролежневі з компресором - 21,6 тис. грн., генератор бензиновий - 18,4 
тис. грн. 

Укладено договір на виконання послуг з тестування на виявлення гострої                
респіраторної хвороби COVID-19 (ПЛР-тест) - 290,1 тис. грн. 

Завдяки отриманню благодійної допомоги зміцнена матеріально-технічна база                      
закладів охорони здоров'я: 

- за рахунок ПРООН, Центру громадського здоров'я МОЗ України та                           
департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА отримані 3 апарати ШВЛ на загальну 
суму 2,6 млн. грн.; 

- за рахунок Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ)                 
на загальну суму 0,2 млн. грн. отримані: калькоскоп, повітряний стерилізатор,                  
гінекологічне крісло, негатоскоп медичний, холодильник, меблі; 

- за рахунок Міжнародної організації з міграції (МОМ) отримано благодійну та 
гуманітарну допомогу у вигляді витратних матеріалів та постільної приналежності, 
п’ятиколісний візок на загальну суму 1,1 млн. грн.; 

 
За кошти бюджету ТГ: 
- придбано: автоматичний гематологічний аналізатор, аналізатор сечі,                  

10 кисневих концентратори - 0,6 млн. грн.; 
- проведено поточний ремонт фельдшерського пункту смт. Дробишеве - 29,7 тис. 

грн.; 
- на загальну суму 50,0 тис. грн. виконано ремонт приміщень у нежитловій             

будівлі, розташованої за адресою вул. Державна, 94 в смт. Дробишеве, що дало 
можливість у червні місяці відкрити там пункт базування швидкої медичної 
допомоги. 

- розроблена проектно-кошторисна документація по об’єкту “Реконструкція (з 
термомодернізацією) будівлі інфекційного відділення КНП “Лиманська центральна 
районна лікарня” - 446,4 тис. грн.; 

- виготовлена проектно-кошторисна документація по об’єкту: “Капітальний 
ремонт. Влаштування багатофункціонального підйомника в будівлі КНП “Лиманська 
центральна районна лікарня” - 163,5 тис. грн.; 

- виготовлена проектно-кошторисна документація по об’єкту: “Нове будівництво 
кисневої станції з генератором кисню з комплектом обладнання і підключення 
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корпусів до медичного газопостачання КНП “Лиманська центральна районна лікарня” 
- 117,4 тис. грн. 

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

навчально-виховних комплексів, з них 8 комплексів “школа-сад”, 1 - НВК “гімназія - 
ЗОШ І ступеню”. Фактично навчається 4652 учня. З 01 вересня 2021 року був 
закритий Лозівський НВК “загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний 
заклад” та реорганізований Олександрівський НВК “загальноосвітня школа І ступеня-
дошкільний навчальний заклад” в заклад дошкільної освіти с. Олександрівка. 

У 22 дошкільних закладах (14 дошкільних навчальних закладів та 8 відділень 
навчально-виховних комплексів) навчається і виховується 1042 дитини дошкільного 
віку. 

У відділі освіти діє Центр позашкільної освіти, у якому навчаються 992 учня у 73 
гуртках, на утримання якого направлено 3,3 млн. грн. 

 
Протягом 2021 року з бюджету ТГ на розвиток освіти направлено 27,7 млн. грн., 

в т.ч.: 
- збереження мережі дошкільних навчальних закладів з логопедичними групами 

- 6,2 млн. грн.; 
- реконструкція головного корпусу з благоустроєм прибудинкової території ДНЗ 

№3 - 6,0 млн. грн. та капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж будівлі - 1,4 
млн. грн.; 

- забезпечення підвозу учнів до місця навчання в сільській місцевості - 3,8 млн. 
грн.; 

-  забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітям дошкільного віку 
в дошкільних закладах - 2,1 млн. грн.; 

- забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів закладів 
загальної середньої освіти - 1,9 млн. грн.; 

- придбання шкільного автобусу - 0,9 млн. грн. 
- виконання програм: “Вчитель” - 0,2 млн. грн., “Робота з обдарованою молоддю” 

- 0,1 млн. грн. (до міського банку обдарованих дітей внесено 391 учень); 
- підвіз учнів для здачі зовнішнього незалежного оцінювання та державної 

підсумкової атестації - 0,1 млн. грн.; 
- придбання інтерактивних дошок та проекторів для центру професійного 

розвитку педагогічних працівників на суму 82,4 тис. грн. 
 
За рахунок залишку коштів освітньої субвенції забезпечено: 
- поточний ремонт санвузлів першого-третього поверхів ЗОШ №4 на  загальну 

суму 1,3 млн. грн.; 
- придбання комплектів навчального обладнання та засобів навчання для 

оснащення кабінетів хімії - 1,0 млн. грн.; 
- придбання обладнання для харчоблоків закладів загальної середньої   освіти - 

0,5 млн. грн.; 
- влаштування системи пожежної сигналізації та системи керування 

евакуюванням будівлі Лиманського НВК “Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня” 
- 0,3 млн. грн.; 



 

 

- виготовлення ПКД “Влаштування системи пожежної сигналізації та системи 
керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків 
напрямку евакуювання) по закладам освіти” на суму 0,1 млн. грн. 

 
За рахунок коштів державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” та співфінансування з 
бюджету ТГ у розмірі 0,6 млн. грн. були придбані дидактичні матеріали, меблі та 
комп’ютерне обладнання на суму 1,8 млн. грн. 

 
За рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проекту, пов’язаного із 

формуванням нового освітнього простору, в рамках програми “Спроможна школа для 
кращих результатів” та співфінансування з бюджету ТГ 0,3 млн. грн. на придбання 
оснащення для кабінетів та мультимедійних дошок для загальноосвітньої школи №4 
на загальну суму 0,8 млн. грн. 

 
За рахунок обласного бюджету було виконані роботи по проекту “Нестандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу” під ключ" будівлі ЗОШ №5 на 
загальну суму 0,5 млн. грн. 

 
В поточному році розпочала свою роботу комунальна установа “Інклюзивно-

ресурсний центр”. У приміщенні центру є кабінети фахівців, ресурсна кімната, зал 
лікувальної фізкультури, сенсорна кімната. 

Наразі в 7 закладах загальної середньої освіти (ЗОШ № 2, 3, 4, 5, Дробишевській 
ЗОШ, Ямпільському НВК, Новоселівському НВК) функціонує 19 інклюзивних класів, 
в яких навчається 29 учнів з особливими освітніми потребами. 

 
Для ресурсних кімнат та куточків усамітнення інклюзивних класів та груп 

протягом 2021 року придбано обладнання та комп’ютерна техніка на суму 743,7 тис. 
грн. Обладнання буде використано для проведення корекційно-розвиткових занять, а 
також сенсорного та емоційного розвантаження дітей із особливими освітніми 
потребами. 

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

рахунок бюджету ТГ, склали 5,6 млн. грн., в тому числі: 
- 3,0 млн. грн. - на утримання дитячо-юнацької спортивної школи; 
- 1,5 млн. грн. - на проведення та участь у спортивно-масових заходах; 
- 309,0 тис. грн. - придбання спортивного обладнання та інвентарю; 
- 300,4 тис. грн. - утримання Лиманського центру фізичного здоров’я населення 

“Спорт для всіх”; 
- 240,0 - придбання мультифункціональних майданчиків; 
- 172,2 тис. грн. - на придбання обладнання та встановлення “Спортивної 

площадки озеро”. 
 
Протягом 2021 року відкрито єдиний в Україні велокомплекс із сучасною 

трасою BMХ, який включає стартову рампу заввишки 5 метрів з пневматичними 
стартовими воротами, що поставлено з Франції, чотири прямих з трамплінами 
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висотою від 40 до 190 см та три віражі - усі вони мають спеціальне поверхневе 
шарування, розмітку, огородження. Зведено трибуни на 400 місць, по периметру 
встановлено зовнішнє освітлення з використанням сонячних батарей, навколо 
велотраси зроблено асфальтну велодоріжку, на фініші - суддівський пункт. 

Поруч споруджено триповерховий гуртожиток, що має тренажерний зал із 
силовим та інтерактивним обладнанням, медичний і масажний кабінети, конференц-
залу, їдальню та кімнати для проживання, з елементами доступності для осіб з 
інвалідністю. 

Завдяки цьому на Лиманщині планується проводити як обласні та Всеукраїнські, 
так і Міжнародні змагання з велосипедного спорту. Відкриття даного спортивного 
комплексу стало ще одним приводом пишатися нашою громадою на спортивній арені. 

 
Для ефективної роботи КЗ “Лиманський центр фізичного здоров’я населення 

“Спорт для всіх” управлінням освіти, молоді та спорту міської ради орендовано для 
Центру 4 нежитлових приміщення: 

- тренажерний зал “Богатир” (будівля “Музичної школи”); 
- тренажерний зал “Атлет” (будівля МБК “Зеленоклинський”); 
- спортивний зал в смт. Дробишеве (будівля СБК “Сучасник”); 
- спортивний зал в с. Шандриголове (будівля СБК). 
 
У межах програми Президента України “Здорова Україна” у м. Лиман (м-н 

“Південний” (Ломоносовське озеро)), м-н “Заводський” та в с. Торське проведене 
облаштування локацій соціального проєкту “Активні парки - локації здорової 
України”, в межах якої встановлено: 3 стенди з мапою біля центрального входу до 
“активного - парку”; 16 навігаційних матеріалів з QR-кодами біля кожної спортивної 
локації; 3 спортивних майданчика “Воркаут” (турнік, бруси, шведська стінка); лави зі 
спинками; сходини; 2 координаційні лінії; рівний майданчик 3х3 для фітнесу. 

Також встановлено 5 мультифункціональних майданчиків з гумовим покриттям: 
у м. Лиман - 3, смт. Дробишеве - 1, с. Зарічне - 1). 

Відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів нашими спортсменами прийнято участь в 139 заходах, серед яких: міські 
змагання, обласні та всеукраїнські змагання, навчально-тренувальні збори з видів 
спорту: волейбол, футбол, кікбоксинг, спортивне орієнтування. 

 
З метою підтримки сім'ї, дітей та молоді, сприяння духовному та фізичному 

розвитку молоді, допомоги молодим людям у реалізації й самореалізації їх творчих 
можливостей та ініціатив, створення умов для активного залучення молоді до 
соціально-економічного та культурного життя громади протягом 2021 року: 

- вперше в громаді було проведено молодіжний наметовий табір, під час якого 
учасники проживали в наметах, харчувалися стравами, які самостійно готували на 
вогнищі, виконували ранкові руханки, брали участь в спортивних змаганнях, 
конкурсах, переглядали фільми під відкритим небом, спостерігали за небесними 
тілами через телескоп, слухали живу музику, ходили у походи та сплавлялися річкою 
Сіверський Дінець; 

- до Дня молоді проведено яскравий захід “Energy of youth” (Енергія молоді). 
 



 

 

З метою сприяння інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, 
реалізації її творчого потенціалу, забезпечення національно-патріотичного виховання 
та громадянської освіти молоді у 2021 році на територій громади утворено та вже 
працює молодіжний центр “Вайб” на базі якого, молодь займається грою на різних 
музичних інструментах, проводить час за настільними іграми, переглядом фільмів та 
зйомками відеороликів, які розміщує на власному YouTube каналі, тощо. 

 
Забезпечення права дитини на сімейне виховання є головним завданням у сфері 

захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
За рахунок субвенції з державного бюджету функціонує 6 прийомних сімей, в 

яких виховується 14 дітей; 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 19 
дітей, якими отримано соціальну допомогу на суму 3,1 млн. грн. На утримання центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Лиман направлено 8,6 млн. грн. 

 
Службою у справах дітей систематично проводяться рейди з попередження 

дитячої бездоглядності та безпритульності. В звітному періоді проведено 18 рейдів, в 
ході яких вилучено 27 дітей та надано соціальну допомогу. Проведено 252 обстеження 
житлових умов проживання дітей. 

Встановлено 20 дітям статус “дитина-сирота”, “дитина, позбавлена батьківського 
піклування”. 

Для забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на умовах співфінансування з обласним бюджетом, придбано 3 квартири 
на загальну суму 789,8 тис. грн. 

 
За рахунок бюджету ТГ: 
- виконано капітальний ремонт частини системи теплопостачання в Центрі 

соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лиман - 688,9 тис. грн.; 
- для Центру соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лиман придбано  

дитячий майданчик “Сімба”, акустичну колонку, праску (промислову) - 106,6 тис. грн. 
 
Відділом культури і туризму міської ради проведено 36 культурно-масових 

заходів, на організацію та проведення яких з бюджету ТГ направлено 764,0 тис. грн. 
Туристичними об'єктами громади залишаються: 

- вівчарська ферма “АгроДім” с. Торське; 
- творчий дім “Віллі Закітне”; 
- народний краєзнавчий музей; 
- еколого-пізнавальна стежка “Лісове намисто” та дендропарк у Ямпільському 

лісництві; 
- страусина ферма та контактний зоопарк в Ямполі; 
- Криволуцька екостежка; 
- кінний клуб “Орловський ФАВОРИТ” в с. Рубці; 
- Торські мінеральні води. 
 
З метою стимулювання ефективному використанню наявних ресурсів, 

покращення рівня міжрегіонального співробітництва через розвиток туризму, для 
представників туристичних фірм, засобів масової інформації та гідів з інших областей 
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України (Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької), були організовані 
промо-тур по території нашої громади та навчально-ознайомчий тур з питань 
розвитку туризму у Полтавську область - місто Полтава та селище Опішня за 
тематичним напрямком “Успішний досвід розвитку сільського та зеленого туризму” 
для представників влади, бізнесу та громади. 

Для покращення матеріально-технічної бази закладів культури на загальну суму 
117,0 тис. грн. придбано: набір звукозапису для ЦКД м. Лиман, проектор для СБК 
“Сучасник”, багатофункціональний лазерний принтер, 3 ноутбуки та 1 комп'ютер. 

 
З бюджету ТГ направлено на капітальні ремонти: 
- музичної школи м. Лиман - 1,5 млн. грн. Виконані роботи із заміни вікон, 

системи електропостачання; 
- ганків, вимощення та цокольної частини будівлі “Центру культури і дозвілля  

ім. Горького” - 1,5 млн. грн. 
 
Кількість підприємців-фізичних осіб станом на 01.01.2022 року                       

склала 1319 осіб. 
Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб'єктів малого підприємництва 

склали 45,7 млн. грн. 
Сфера торгівлі представлена 333 підприємствами роздрібної торгівлі, 80 

підприємствами ресторанного господарства та 138 підприємствами побутового 
обслуговування. 

Поновлено розміщення виїзної святкової торгівлі під час проведення свят. 
Протягом 2021 року відкрито: 
- магазин одягу “Мілена”; 
- магазин будівельних матеріалів “Альфа - строй юг”; 
- фірмовий магазин “DNIPRO”; 
- кафе “Lunch time”; 
- кафе “CANADA village”; 
- магазин “Дружище”; 
- закусочна “Картофан” (смт. Зарічне), тощо. 
 
Протягом року виконавчим комітетом міської ради, за участю працівників            

Держпродспоживслужби та відділу поліції, організована робота моніторингової групи 
стосовно дотримання вимог щодо організації протиепідемічних заходів протидії                                     
поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в закладах торгівлі продовольчими та 
не продовольчими товарами. В звітному періоді проведено відвідування 232 об'єктів               
торгівлі. 

 
Протягом 2021 року відділом державної реєстрації виконавчого комітету 

міської ради прийнято і розглянуто: 
- 6635 заяв про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на 

нерухоме майно; 
- 571 заява юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 
- зареєстровано 15 юридичних осіб та 208 фізичних осіб-підприємців; припинена 

діяльність 142 фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб - 11; 



 

 

- надано витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань - 101; 

- надано інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно - 248; 

- забезпечено надходження адміністративного збору на загальну суму 820,0 тис. 
грн., в тому числі: до державного бюджету - 27,0 тис. грн., бюджету                                  
ТГ - 793,0 тис. грн. 

 
Через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Лиманської міської ради за 2021 року надано 17803 адміністративні послуги. 
У зв’язку з тим, що надання послуги - Видача витягу з технічної документації 

про нормативно грошову оцінку земельної ділянки та Державна реєстрація земельної 
ділянки запроваджено також через електронний сервіс Держгеокадастру кількість 
наданих послуг через Центр скоротилась. Зменшення кількості наданих послуг 
відбулося також через загрозу поширення коронавірусу COVID-19 та введенням 
протиепідемічних заходів. 

 

Відділом надання адміністративних послуг надається 236 видів 
адміністративних послуг, що на 9% менше ніж за 2020 рік. 

 

Здійснено 69 виїздів для надання адміністративних послуг за місцем 
перебування заявника за допомогою валізки “Мобільний адміністратор” (надано 75 
послуг) та 40 виїздів спеціалізованим авто “Мобільний ЦНАП” (надано 131 послугу). 

Надходження до бюджету громади від сплати за надання адміністративних 
послуг за  2021 рік склали близько 537,0 тис. грн. 

 

В рамках Програми ООН «Підвищення доступності адміністративних 
послуг» (організація віддалених робочих місць) - отримано 3 комплекти меблів, 
комп’ютерного обладнання для організації віддалених робочих місць. Отримано 
обладнання для видачі паспортів.  

 

Протягом 2021 року розпочали роботу віддалені робочі місця ЦНАПу у 
Ямпільському, Новоселівському та Яцьківському старостинських округах. 

 

З питань праці проводиться роз'яснювальна робота серед суб'єктів 
господарювання щодо дотримання законодавства про працю, у тому числі 
оформлення трудових відносин. За результатом проведеної роботи представниками 
бізнесу додатково оформлено трудові відносини з 87 працівниками, 63 фізичні особи 
після проведених співбесід прийняли рішення щодо реєстрації фізичними особами-
підприємцями. Проводиться робота щодо виявлення суб'єктів господарювання, які 
здійснюють діяльність на території Лиманської ТГ, а податок на доходи фізичних до 
бюджету громади не сплачують. Завдяки проведеній роботі трьома підприємствами 
додатково сплачено до бюджету громади податку на доходи фізичних в сумі 1,3 млн. 
грн. 

 

В цілому на виконання заходів Програми за 2021 рік було спрямовано 360,0 
млн. грн., в тому числі коштів: 

-  державного бюджету - 215,2 млн. грн., 
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-  обласного бюджету - 3,9 млн. грн., 
-  бюджету ТГ - 81,1 млн. грн., 
-  підприємств - 1,3 млн. грн., 
-  інших джерел - 58,5 млн. грн. 
 
Для реалізації проєктів в рамках місцевої цільової програми “Громадський 

бюджет Лиманської територіальної громади на 2021 рік” (далі - Програма) 
передбачено у 2021 році 1 млн. грн. 

В межах Програми за 2021 рік проведена наступна робота: 
- проведено засідання Координаційної ради; 
- затверджений календарний план проведення конкурсу проєктів місцевого 

розвитку; 
- проведена інформаційна кампанія конкурсу (розроблені інформаційні листівки, 

розміщені матеріали на офіційному сайті та на сторінці Facebook міської ради та 
відділу інвестиційної діяльності, інвестиційному порталі); 

- в період з 15.03.2021 по 13.04.2021 року тривав прийом проєктних пропозицій; 
- з 28.05.2021 по 20.06.2021 року на Е-сервісі “Громадський бюджет” проходило 

онлайн голосування; 
- 25.06.2021 року відбулося засідання Координаційної ради з проведення 

конкурсу проектів місцевого розвитку в межах цільової програми “Громадський 
бюджет Лиманської об'єднаної громади на 2021 рік ”, на якому відбувся підрахунок 
голосів та визначення проектів-переможців. 

Всього на конкурс було подано 27 конкурсних пропозицій, однак 1 конкурсна 
пропозиція була виключена із переліку. За результатами електронного голосування 
Координаційна рада визначила 4 конкурсні пропозиції, які підтримані в обсязі 
бюджетних асигнувань, передбачених бюджетом ТГ. 

Станом на 01.01.2022 року всі проєкти реалізовані. 
 
Для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2022 році за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку по Донецькій області подано 3  
інвестиційні проєкти Лиманської міської ТГ. Оцінено високими балами проєкт 
“Капітальний ремонт з заходами термомодернізації будівлі закладу освіти 
“Дробишевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради 
Донецької області”. Коригування”, вартість проєкту - 60,1 млн. грн. (з них ДФРР - 42,1 
тис. грн., бюджет ТГ - 18,0 тис. грн; 

Можливість фінансування проєкту буде визначено після доведення індикативу 
фінансування ДФРР по Донецькій області на 2022 рік. 

 
За рахунок коштів обласного бюджету реалізовано проєкт “Реконструкція 

харчоблоку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, розташованої за адресою вул. 
Театральна, 5а (коригування)”. Капітальний ремонт приміщення надав можливість 
поліпшити санітарно-гігієнічні умови харчування учнів. 

 
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та 

співфінансування з місцевих бюджетів на реалізацію проєктів в рамках 



 

 

“Надзвичайної кредитної програми для відновлення України” (Пул 2а) 
реалізуються проєкти: 

- “Реконструкція з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ 
№2 у м. Лиман” (коригування). 

Укладено договір в з підрядною організацією ПП "Сучасні будівельні технології - 
12". Станом на 01.01.2022 року тривають будівельні роботи, виконані роботи з заміни 
вікон, утеплення та фарбування фасаду, внутрішні демонтажні роботи, заміна 
електропроводки, монтаж пожежної сигналізації, частково виконані роботи із заміни 
покрівлі, підлоги. 

 

- “Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №4 у м. Лимані за адресою: Донецька 
область м. Лиман, пров. Привокзальний 7а”. 

Укладено договір з підрядною організацією ПП “Сучасні будівельні технології - 
12”. Станом на 01.01.2022 року тривають будівельні роботи, частково виконано заміна 
вікон та укосів, утеплення та фарбування фасаду. 

 
Міська рада стала ініціатором створення Індустріального парку 

“Лиманський” з орієнтацією на виробництво будівельних матеріалів, промислове 
виробництво будівельних та теплоізоляційних матеріалів; виробництво елементів 
обладнання у сфері альтернативної енергетики. 

Проведений конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку 
“Лиманський”. Договір  про створення та функціонування індустріального парку 
“Лиманський”, укладений між Лиманською міською радою Донецької області та 
Товариством з обмеженою відповідальністю “ЛОГОС-СЕРВІС”. 

Проведено коригування кошторисної частини проектних документацій по 
робочим проектамдля будівництва: 

-водопровідної мережі 
-електромереж 

-газопроводу середнього тиску. 
На замовлення керуючої компанії, проєктно-інженерна компанія ТОВ 

“Геоспектр-7” розробила Генеральний план території індустріального парку 
“Лиманський” під забудову об’єктів промисловості та адміністративно-побутового 
призначення. 

Укладений Меморандум про співпрацю в галузі науково-освітньої, економічної, 
маркетингової, проектної та дослідницької діяльності між Харківським національним 
університетом імені В.Н. Каразіна та керуючою компанією Індустріального парку 
«Лиманський» м. Лиман Донецької області. 

Прийнято участь у  проєкті «Формування кращих практик розвитку 
індустріальних парків та промислової нерухомості на Сході України», за фінансової 
підтримки Проєкту Агенства США з міжнародного розвитку USAID «Економічна 
підтримка Східної України», який реалізовується Громадською організацією 
«ГОУЛОКАЛ». 

 

Ведеться активна робота по залученню коштів міжнародних фінансових 
організацій. 
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В рамках проєкту “Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для 
розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецької областей”, що 
виконується Асоціацією органів місцевого самоврядування “Асоціація учасницького 
розвитку громад” в рамках проєкту “Спеціальна програма підтримки Східної України 
(підконтрольні Уряду території)”, що здійснюється Deutsche Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Федеративної 
Республіки Німеччина надано обладнання для облаштування мультимедійної кімнати,  
розроблена та затверджена 17.06.2021 року на сесії Лиманської міської ради 
“Стратегія розвитку системи соціального захисту населення Лиманської міської 
територіальної громади на 2021-2026 роки”. 

 

Проєкт “Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості 
Лиманської об'єднаної територіальної громади” відібрано до списку учасників 
програми - Агенства США з міжнародного розвитку (USAD) - “Економічна підтримка 
Східної України”. 

Між DAI Global, LLC та виконавчим комітетом Лиманської міської ради був 
підписаний “Договір про надання підтримки в негрошовій формі”, грантова допомога 
на загальну суму - 582,570 тис. грн. 

Між Проектом USAID та компанією PLAN C LLC, Luc Chenier підписаний 
договір про створення відеоролика. 

На початку 2021 року вибраний ERA постачальник створив один промоційний 
відеоролик для Лиманської ТГ, який почав просуватися грантером, станом на 
01.01.2022 року загальна кількість переглядів зазначеного відео складає 4309 
переглядів. 

Відео розміщене: 
- на офіційному сайті міської ради; 
- у соціальних мережах Facebook, Instagram; 
- на офіційному сайті  та офіційній сторінці Facebook Посольства України в 

Чеській Республіці; 
- надіслано на адресу Міністерства промисловості і торгівлі Чехії та провідних 

бізнес-асоціацій; 
- на офіційній сторінці Facebook Донецької торгово-промислової палати; 
передано до Посольства Чеської республіки в Україні для використання при 

контактах - з чеськими компаніями та суб’єктами, зацікавленими у співпраці з 
українськими партнерами на Сході України. 

 
В межах проєкту “Спеціальна програма підтримки Східної України”, що 

реалізується за дорученням Уряду Німеччини (GIZ) та надає підтримку 
підконтрольним уряду України територіям Луганської та Донецької областей, за 
результатами попередніх етапів відбору, серії онлайн-зустрічей Лиманська  
територіальна громада долучена до переліку об’єктів, яким надано інфраструктурну 
підтримку, а саме: розроблення дизайну та виконання будівельно-ремонтних робіт 
“КНП “Лиманська центральна районна лікарня” (консультативно-діагностичної 
поліклініки, приймального відділення, реанімаційної зали, навчальної зали, холу та 
реєстратури)”. Станом на 01.01.2022 року - завершуються будівельні роботи. 

Також надано обладнання та офісні меблі для пацієнтів та лікарів з метою 



 

 

облаштування гінекологічного кабінету жіночої консультації “Лиманської ЦРЛ”. 
 

Після проходження онлайн-тренінгів “SWOT-аналіз”, “Стратегічні пріоритети”, 
“Фінансовий аналіз в лікарнях”, “Стратегічні ініціативи: Розвиток клієнтського 
сервісу” в рамках проєкту “Стратегічний розвиток закладів охорони здоров'я в умовах 
реформування медичної системи” була розроблена та затверджена на сесії 
Лиманської міської ради Стратегія розвитку КНП “Лиманська ЦРЛ” на 2021-
2023 роки. 

 

Підготовлена заявка для участі в проєкті “СПІЛЬНО. Соціальні послуги для 
сімей у громадах”, спрямований на розвиток послуг для сімей із дітьми у громадах, 
який впроваджується Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ). Лиманську громаду обрано 
до громад-партнерів. Підписаний меморандум про співпрацю між Представництвом 
Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Лиманською міською радою. В рамках проєкту 
планується надати підтримку громаді щодо покращення доступу дітей та їх сімей до 
соціальної інфраструктури громади шляхом навчання спеціалістів, експертної 
підтримки, підтримки у розробці місцевих програм та політик, виконання 
капітального/поточного ремонту та оснащення приміщення, яке знаходиться за 
адресою: вул. Івана Лейко 2, м. Лиман. На 01.01.2022 року підписано технічне 
завдання на проведення ремонтних робіт. 
 

В рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру за 
фінансування Європейського Союзу для подальшої участі у проєкті “Розробка 
інвестиційних профілів для громад та положення про залучення інвестиційна 
місцевому рівні”- “Оцінка інвестиційного середовища”  була створена “Робоча група з 
оцінки інвестиційного середовища та реалізації перспективних напрямів діяльності 
Лиманської територіальної громади”. Для визначення пріоритетних напрямів 
інвестиційної діяльності Лиманської ТГ та розробці інвестиційного профілю й 
положення про залучення інвестицій на місцевому рівні, у липні 2021 року було 
проведено соціологічне дослідження мешканців громади. За результатами 
проведених контент-аналізу, експертного опитування та засідань фокус-груп, 
Рейтинговим агентством IBI-Rating був презентований “Аналітичний звіт 
Лиманської територіальної громади”, на основі якого оновлено інвестиційний 
паспорт Лиманської ТГ. 

 

На території Лиманської територіальної громади в рамках співпраці з 
Програмою розвитку ООН в Україні запланована реалізація наступних проєктів: 

- сертифікована навчальна програма підвищення кваліфікації посадових осіб 
органів місцевого самоврядування Донецької і Луганської областей (проєкт 
завершено); 

- встановлення програми електронного документообігу “Е-кейс менеджер”; 
- участь представників ОМС у телемості із представниками Естонської 

республіки; 
- участь НУО Лиманської громади у програмі малих грантів; 
- експертна підтримка у моделюванні прозорої, ефективної системи управління 

місцевими фінансами, яка орієнтована на зростання рівня економічного та 
соціального розвитку (за результатами проведеної роботи, розпорядженням міського 
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голови №91 від 05.03.2021 затверджено план заходів з удосконалення фінансової 
діяльності Лиманської територіальної громади). 

 
За фінансової підтримки Агентства з міжнародного розвитку Великої Британії та 

Швейцарського агентства розвитку та співробітництва Данська рада у справах 
біженців - Данська Група з розмінування (DRC-DDC) подана заявка на участь у 
проєкті “Програма економічного розвитку Східної України” - Придбання самохідної 
землеройної машини на базі колісного трактора для КП “Лиманська СЕЗ”. Станом на 
01.01.2022 року проєкт виконано (придбано: трактор “Беларус-82.1”, міні-екскаватор 
БЛ-21) на загальну суму 790,0 тис. грн. 

 

В звітному періоді підписані документи міжрегіонального та міжнародного 
співробітництва: 

- Угода про співпрацю між Німецьким товариством міжнародного 
співробітництва (GIZ) та Лиманською міською радою. Предметом співпраці є 
виконання заходів з ремонту КНП “Лиманська центральна районна лікарня”. 

- доповнення до Грантової Угоди між DAI Global LLC та Виконавчим комітетом 
Лиманської міської ради щодо подовження співпраці в рамках гранту “Підвищення 
туристичної та інвестиційної привабливості Лиманської територіальної громади”. 

- меморандум про співпрацю між Донбаською державною машинобудівною 
академією та Лиманською міською радою щодо взаємодії та координації, спрямованих 
на досягнення позитивних результатів в сфері цифровізації ІТ розвитку. 

- Меморандум про наміри та взаємодію між Представництвом Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Лиманською міською радою. 

 

На офіційному сайті міської ради продовжена робота щодо наповнення окремого 
розділу - Інвестиційний портал Лиманської ТГ 
(http://invest.krliman.gov.ua/uk/projects), за 2021 рік розміщено 79 інформаційних 
публікацій про актуальні грантові програми, можливості, події для бізнесу, 
неурядових громадських об’єднань та мешканців громади. 

На сторінці “Відділ інвестиційної діяльності Лиманської міської ради” в 
соціальній мережі - Facebook розміщуються актуальні грантові пропозиції та 
конкурсні програми для формування позитивного сприйняття ТГ та поширення 
позитивних знань про територіальну громаду серед місцевих мешканців, в області та 
Україні, на міжнародному рівні, а також можливий пошук донорських та 
інвестиційних коштів задля розвитку Лиманської ТГ. 

Створений окремий розділ сайту “Маркетинг територій” 
(https://krliman.gov.ua/uk/page/marketing-teritorii), в якому розміщені напрацювання для 
рекламування та представлення сприятливого позитивного іміджу Лиманської 
територіальної громади (маркетингова стратегія, брендбук, промоційне відео, 
концепція інтегрованого просторового планування громади, імерсивна подорож 
Лиманщиною, відео про створення бренду громади). 

 

В цілому на виконання інвестиційних/інфраструктурних проєктів Програми за 
рахунок усіх джерел фінансування було спрямовано 37,7 млн. грн., в тому числі 
коштів: 



 

 

-  Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського 
інвестиційного банку - 18,6 млн. грн.; 

-  обласного бюджету - 9,2 млн. грн.; 
-  бюджету ТГ - 9,1 млн. грн.; 
-  інші джерела фінансування - 0,8 млн. грн. 

 
 
 
Начальник відділу  
економічного розвитку і торгівлі  
виконавчого комітету міської ради                                                  Ганна АНДРЄЄВА 
 


