
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     ___________                                                                             № ___________ 

 м. Лиман 

 Про попередній розгляд та 

схвалення проєкту рішення 

міської ради “Про затвердження 

Програми економічного і 

соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2021 

рік” 

 

  

 

 

Розглянувши проєкт рішення міської ради “Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади 

на 2021 рік”, керуючись п. 1, ч. 2 ст. 52 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” виконавчий комітет  

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Схвалити та внести на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради 

“Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2021 рік”. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Авдєєнко Н.П. 

 

 

 

 

Міський голова                                     О.В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

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

 

    __________                                                                             №  ____________ 

м. Лиман 
 

Про затвердження 

Програми економічного і 

соціального розвитку           

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 

2021 рік 

 

 

Розглянувши інформацію заступника міського голови Авдєєнко Н.П. про 

Програму економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2021 рік, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Лиманської 

об'єднаної територіальної громади на 2021 рік (далі Програма).  

2. Управлінням і відділам міської ради та її виконавчого комітету: 

2.1. забезпечити виконання заходів, проектів та основних показників 

Програми; 

2.2. щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, 

надавати до відділу економічного розвитку і торгівлі звіт про хід її виконання; 

2.3. своєчасно інформувати відділ економічного розвитку і торгівлі щодо 

необхідності внесення змін та доповнень до розділів Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії та 

виконавчий комітет міської ради. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.В. Журавльов 

 

 

 

 

 



Інформація 

про Програму економічного і соціального розвитку  

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

 

Програма економічного і соціального розвитку Лиманcької об'єднаної 

територіальної громади на 2021 рік (далі - Програма) розроблена відділом 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради за участю всіх 

управлінь та відділів міської ради, відділів виконавчого комітету міської ради, 

комунальних підприємств, установ та організацій, відповідно до листа Донецької 

обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної 

адміністрації від 07.08.2020 року № 0.1/16/1397/1/2-20 “Про розробку проєктів 

Програм економічного і соціального розвитку об’єднаних територіальних громад на 

2021 рік” та розпорядження міського голови від 18.08.2020 року № 411 “Про розробку 

проєкту Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної 

територіальної громади на 2021 рік”. 

 

Доходи загального фонду (без трансфертів) у 2021 році очікуються в розмірі 

300,9 млн. грн. Найбільшу питому вагу серед джерел наповнення бюджету займають: 

податок з доходів фізичних осіб - 234,5 млн. грн. (77,9 %), плата за землю - 24,8 млн. 

грн. (8,2 %), єдиний податок - 23,6 млн. грн. (7,8 %), податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки - 3,0 млн. грн. (1,0 %), адміністративні послуги - 1,6 

млн. грн. (0,5 %). 
 

Структура 

доходів загального фонду бюджету (без трансфертів), млн. грн. 
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Плата за землю - 24,8 млн. грн.
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Податок на нерухоме майно - 3,0 млн. грн.

Адміністративні послуги - 1,6 млн. грн.

Інші доходи - 13,4 млн. грн.

 
 

Трансферти з державного бюджету складуть 127,5 млн. грн., що дорівнюватиме 

80,2 % до очікуваного виконання 2020 року. Медична субвенція на 2021 рік не 

передбачена, через завершення етапу медичної реформи - фінансування медичних 

закладів громади через Національну службу здоров'я України. 

Загальна сума доходів бюджету ОТГ в 2021 році складе 432,9 млн. грн., в тому 

числі: загальний фонд (з трансфертами) - 428,5 млн. грн., спеціальний фонд - 4,4 млн. 

грн. 

 

Видатки об'єднаної територіальної громади складуть 432,9 млн. грн., зокрема: 

освіта - 254,3 млн. грн. (58,7 %), соціальний захист - 30,8 млн. грн. (7,1 %), культура - 

15,1 млн. грн. (3,5 %), охорона здоров'я - 9,4 млн. грн. (2,2 %), фізичне виховання та 

спорт - 5,0 млн. грн. (1,2 %), тощо. 



Обсяг реалізованої промислової продукції у 2021 році збільшиться на 35,4 % 

в порівнянні з 2020 роком і складе 454,8 млн. грн., в розрахунку на одну особу - 11307 

грн. (137,2 %). 
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Підприємства переробної промисловості займають найбільш вагому частку в 

загальному обсязі реалізованої продукції - 88,2 %; добувна промисловість - 4,9 %, 

виробництво і розподіл  води – 2,5 %, інші підприємства - 4,4%. 

 

У 2021 році збільшиться виробництво: 

• піску будівельного (ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд” Краснолиманський 

пісчаний кар’єр) - на 55 % і становитиме 117 тис. куб.м; 

• виробів з бетону (ТОВ «Леман-Бетон») - на 24,7 % і до кінця року складе 

50,5 тис. тонн; 

• сумішів асфальтованих для дорожнього покриття (ТОВ «Леман-

Бетон») – в 2,9 рази більше і становитиме 66 тис. тонн; 

• будівельних сумішів (ПП «Полімін-Донбас») - на 9,4 % і становитиме 35 

тис. тонн; 

• овочів консервованих натуральних (ТОВ “Всесто”) - на 10,1 % 

(виробництво - 250 тонн); 

• борошна, хліба та хлібобулочних виробів (ТОВ “Чайка”) - на 1,0 % і 

2,0% та складе 5200 і 5100 тонн відповідно. 

Залишиться на рівні поточного року виробництво кормів, готових для  

сільгосптварин (ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Лиманський комбікормовий 

завод») і становитиме 2500 тонн. 

 

На території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

сільськогосподарську діяльність здійснюють 98 сільгосппідприємств, якими 

обробляється 35,1 тис. га ріллі. 
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Під зерновими культурами очікується зайняти 17,9 тис. га, що на 9,3 % менше 

рівня минулого року. Технічні культури займатимуть площу 10,2 тис. га, кормові - 255 

га. Площа садів  становитиме 177 га. 

Під урожай 2021 року посіяно озимих культур на зерно 13,3 тис. га, в тому 

числі пшениці 11,6 тис. га. Планується закупити гербіцидів 34,8 тонн та обробити 

зернових культур на площі 17,5 тис. га, соняшника – 8,5 тис. га. Мінеральних добрив 

планується внести у весняно-літній період 3800 тонн. Три сільгосппідприємства 

встановило крапельне зрошення на площі 145 га. 

Поголів'я великої рогатої худоби складе 340 голів, у т.ч. поголів'я корів - 137 

голів, свиней - 325 голів,  птиці - 60 тис. голів. 

Валове виробництво молока становитиме 890 тонн, середній надій молока від 

однієї корови складе 6500 кг. Показник реалізації на забій худоби та птиці (у живій 

вазі) складе 150 тонн; виробництво яєць становитиме 11,5 млн. штук. 

У цілому обсяг валової продукції сільського господарства в 2021 році 

планується на рівні 413,6 млн. грн., у тому числі в рослинництві – 396 млн. грн., у 

тваринництві – 17,6 млн. грн. 

 

В результаті виконання Програми розвитку земельних відносин 

передбачається забезпечити раціональне і ефективне використання та охорони земель, 

а саме: 

• проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (м. 

Лиман, с. Старий Караван, с. Брусівка, с. Ставки, с. Щурове) –   2,9 тис. га; 

• встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних одиниць м. 

Лиман –    2,6 тис. га; 

Фінансування заходів щодо розвитку земельних відносин передбачається у сумі 

836,2 тис. грн., у тому числі за рахунок бюджету ОТГ – 736,2 тис. грн., коштів 

підприємств - 10 тис. грн. та 90 тис. грн. - коштів землекористувачів та інших джерел. 

 

На фінансування заходів у сфері територіального планування з бюджету ОТГ 

буде направлено 300,0 тис. грн., зокрема на проведення експертиз містобудівної 

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

територіальної громади) та внесення змін до генерального плану м. Лиман Донецької 

області з розробленням плану зонування та детальних планів окремих територій. 

 

Кількість підприємств роздрібної торгівлі в 2021 році становитиме 340 



одиниць, підприємств ресторанного господарства - 80, побутового обслуговування - 

143. 

Протягом року, за рахунок побудови нових та відновлення роботи 

законсервованих, планується відкриття 6 підприємств роздрібної торгівлі, 1 

підприємства ресторанного господарства та 3 підприємств побутового 

обслуговування. 
 

Очікується зростання грошових доходів населення, а саме: 

• фонду оплати праці до 1 млрд. 644 млн. грн., або на 8,2 %; 

• середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника очікувано 

становитиме 11410 грн. (108,6 % до рівня 2020 року); 

• середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера складе 4401 грн. (107,3 % 

до очікуваного показника 2020 року); 

• кількість одержувачів пенсій збільшиться на 7,3 % і становитиме 26,9 тис. осіб. 
 

У сфері зайнятості населення з метою забезпечення повної, продуктивної 

зайнятості, розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових 

робочих місць та поліпшення соціального захисту незайнятого населення планується: 

• працевлаштувати за сприянням міського центру зайнятості на вільні та 

новостворені робочі місця 650 осіб; 

• залучити до участі в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового 

характеру 470 безробітних; 

• створити 28 нових робочих місць, в т.ч. шляхом виплати компенсації 

роботодавцю в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування за відповідну особу; 

• надати компенсацію витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування 

на умовах строкових трудових договорів 16 зареєстрованих безробітних з числа 

ВПО; 

• забезпечити професійну підготовку, перепідготовку або підвищення 

кваліфікації 175 безробітних; 

• здійснити одноразову виплату  допомоги по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності 5 зареєстрованим безробітним; 

• чисельність безробітних, які отримають послуги служби зайнятості у 2021 році 

становитиме 860 осіб. 

Для організації громадських робіт заплановано направити 1123,1 тис. грн., у 

тому числі за рахунок бюджету ОТГ - 373,1 тис. грн. 

 

Основним завданням в вирішенні питань соціального захисту населення є 

підвищення якості та ефективності соціальних послуг, посилення адресності, надання 

всебічної, якісної допомоги, забезпечення соціального захисту та матеріальної 

підтримки осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; малозабезпечених верств населення, внутрішньо 

переміщених осіб, учасників АТО та ООС, членів їх сімей, забезпечення безпечних 

умов праці на виробництві, тощо. 

З метою підвищення рівня надання соціальних послуг населенню передбачено: 

- охоплення населення пільгами – 12,1 тис. осіб; 

- надання державної допомоги на житлові субсидії та придбання твердого палива і 

скрапленого газу  – 7,2 тис. осіб; 



- виплата фінансової допомоги на покриття витрат на проживання особам, 

переміщеним з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції – 2,4 тис. осіб; 

- надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни і праці, 

непрацездатним, малозабезпеченим громадянам – 0,7 тис. осіб; 

- здійснювати компенсаційні виплати за пільгове перевезення окремих категорій 

громадян автомобільним (11,8 тис. осіб)  та залізничним транспортом (11,8 тис. осіб); 

- сприяти роботі Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (курс 

реабілітації проходить 16 дітей з інвалідністю) та Територіального центру соціального 

обслуговування (обслуговується 1,2 тис. осіб). 

 

На заходи щодо соціального захисту населення з бюджету ОТГ заплановані 

виплати: 

- компенсація за пільгове перевезення громадян залізничним та автомобільним 

транспортом - 2,5 млн. грн.; 

- матеріальна допомога особам з інвалідністю, ветеранам війни і праці, 

непрацездатним, малозабезпеченим громадянам - 1,5 млн. грн. (673 особи); 

- часткове відшкодування вартості путівки до дитячих закладів оздоровлення 

Донецької області  - 0,6 млн. грн. (95 осіб); 

- матеріальна допомога громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, ветеранам війни та праці, тощо – 0,5 млн. грн. (603 особи); 

- за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, тощо – 0,3 млн. грн. та ін. 

Всього витрати складуть 214,8 млн. грн., у тому числі за рахунок державного 

бюджету – 208,4 млн. грн., бюджету ОТГ – 6,4 млн. грн.  

 

На заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО/ООС та підтримку 

внутрішньо переміщених осіб з бюджету ОТГ передбачено направити кошти на: 

- одноразову виплату учасникам АТО та ООС і членам сімей загиблих учасників АТО 

та ООС  – 627,5 тис. грн. (305 осіб); 

- щомісячну виплату сім’ям загиблих та зниклих безвісті учасників АТО та ООС - 243 

тис. грн. (9 осіб) та ін. 

Всього за даним напрямком витрат заплановані кошти в сумі 1126,8 тис. грн., у 

тому числі за рахунок державного бюджету – 224,3 тис. грн., бюджету ОТГ – 902,5 

тис. грн. 

 

Головною метою у сфері житлово-комунального господарства є підвищення 

ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних послуг з 

одночасним пониженням нераціональних витрат матеріальних та трудових ресурсів, 

ефективне використання енергоресурсів, впровадження заходів з енергозабезпечення 

тощо. 

В 2021 році  з бюджету ОТГ заплановані наступні заходи: 

• Капітальний ремонт житлового фонду – 6,3 млн. грн.: 

-  на ремонт покрівлі та оголовків ДВК 1 житлового будинку (112 кв. м); 

- на ремонт 12-ти пасажирських ліфтів. 

• Поточний ремонт житлового фонду: придбання матеріалів для підготовки 

житлового фонду в осінньо-зимовий період (237 будинків), ремонт під’їздів 

(конкурс міні-проєктів - 15 будинків) – 0,7 млн. грн. 



• Водопостачання – 0,8 млн. грн. на утримання мереж водопостачання (40,5 км); 

оплату спожитої електроенергії; поточний ремонт 8-ми насосних агрегатів. 

• Благоустрій – 12,7 млн. грн., у тому числі:  

- поточний ремонт доріг – 6,8 тис. кв. м; 

- грейдерування доріг – 10,7 тис. кв. м; 

- поточний ремонт тротуарів – 0,6 тис. кв. м; 

- капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення смт. Ямпіль – 6,8 км; 

- придбання дорожніх знаків – 103 од.; 

- придбання 397 дерев; 4,2 тис. одиниць квіткових рослин; 

- придбання нових елементів та поточний ремонт дитячих ігрових майданчиків; 

- придбання 3-х та утримання 34 камер відео спостереження, тощо. 

• Відшкодування витрат на утримання об’єктів благоустрою – 8,8 млн. грн. 
 

Обсяги фінансування природоохоронних заходів передбачені у розмірі 406 тис.  

грн., у тому числі з бюджету ОТГ - 197,0 тис. грн. на:  

- придбання контейнерів для збору побутових відходів - 156 тис. грн. (20 од.); 

- функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного 

середовища – 25,0 тис. грн., тощо. 
 

На виконання заходів з енергозбереження передбачено направити кошти в сумі 

1,2 млн. грн.: 

- придбання 40 енергозберігаючих ламп (кошти бюджету ОТГ);  

- придбання 14 енергозберігаючих ламп; заміна 1 насосного агрегату; 

встановлення 18 металопластикових вікон (кошти підприємств); 

- придбання 300 енергозберігаючих ламп. 
 

Головною метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій є 

забезпечення належного рівня безпеки населення і територій Лиманської ОТГ та 

ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру, ліквідація і рятування людей на водних 

об’єктах, тощо. 

Заходи з захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій заплановані 

на придбання паливо-мастильних матеріалів; транслюючих блоків, вогнегасників та 

протипожежних сумішей, засобів індивідуального захисту органів дихання; 

забезпечення стабільної роботи аварійно-рятувальних служб на водних об’єктах, 

тощо. 
 

Пріоритетними напрямками роботи сфери охорони здоров'я в 2021 році 

стануть: 

- реалізація заходів по боротьбі із туберкульозом - 328,9 тис. грн.; 

- лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 1509,3 тис. грн.; 

- лікування хворих на гепатит С,В - 25,9 тис. грн.; 

- забезпечення пільгової категорії населення медикаментами, зубним 

протезуванням, слуховими апаратами, засобами технічної реабілітації, 

медикаментами для надання паліативної допомоги - 1407,9 тис. грн.; 

- забезпечення жінок фертільного віку та вагітних сучасними методами 

пренатальної діагностики, медикаментами, безоплатне проведення добровільного 

медичного обстеження на TORCH-інфекцію - 242,1 тис. грн.;  

- забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального 



харчування - 256,0 тис. грн. 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

будівлі інфекційного відділення - 450,0 тис. грн. 
 

У сфері освіти планується: 

- забезпечення підвозу учнів до місця навчання, здачу зовнішнього незалежного 

оцінювання та державної підсумкової атестації, спортивні змагання - 5,3 млн. грн.; 

- поточне утримання Центру позашкільної роботи - 3,9 млн. грн.; 

- збереження мережі дошкільних навчальних закладів з логопедичними групами 

- 6,2 млн. грн.; 

- забезпечення харчуванням дітей в дошкільних закладах - 3,0 млн. грн.; 

- придбання обладнання для ресурсних кімнат та куточків усамітнення для 

Інклюзивно-ресурсного центру - 0,6 млн. грн.; 

- матеріальна допомога на придбання шкільної та спортивної форми дітям-

сиротам - 0,1 млн. грн. 

Буде продовжена робота з виплати стипендій обдарованим дітям; забезпечення 

участі дітей у різноманітних обласних та Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, 

турнірах; підвищення енергоефективності закладів. 

 

Для захисту прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування на території Лиманської ОТГ будуть продовжені вживатися заходи щодо 

поліпшення соціального захисту прав і законних інтересів дітей-сиріт і дітей 

позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх фізичного, інтелектуального, 

культурного розвитку, створення належних умов для їхньої соціально-психологічної 

адаптації, реалізація прав дитини на виховання в родині.  

Очікується, що в 2021 році буде придбано житло для 3 осіб з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, на умовах співфінансування з 

обласного бюджету. 

 

В сфері фізичного виховання та спорту планується: 

- проведення та участь у спортивно-масових заходах - 1 млн. 200 тис. грн.; 

- виплата стипендій провідним спортсменам Лиманщини - 108,0 тис. грн.; 

- придбання спортивного обладнання та інвентарю - 337,5 тис. грн.; 

- утримання Дитячо-юнацької спортивної школи - 3 млн. 394 тис. грн. 

Всього на виконання заходів з фізичного виховання та спорту з бюджету ОТГ 

планується направити 5 млн. 326 тис. грн. 

 

На розвиток культури і туризму з бюджету ОТГ направляється 2529,1 тис. 

грн., в тому числі на: 

- організацію та проведення культурно-масових заходів (фестивалів, концертів, 

свят, ювілеїв, вечорів, виставок, тощо) - 1000,0 тис. грн.; 

- розвиток бібліотечної справи: поповнення, збереження фондів, інформатизація 

бібліотек - 140,0 тис. грн.; 

- передплату періодичних видань - 96,6 тис. грн. 

 

З метою оновлення матеріально-технічної бази закладів культури необхідно 

здійснити: 

- капітальний ремонт нежитлової будівлі, адміністративного корпусу (заміна 



вікон, електропостачання) по вул. Деповська, 2в - 1525,8 тис. грн.; 

- капітальний ремонт ганків, вимощення та цокольної частини будівлі “Центру 

культури і дозвілля ім. Горького” - 1480,5 тис. грн. 

 

Кількість підприємців - фізичних осіб складе 1270 осіб. 

Доходи місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва 

складуть 39,5 млн. грн. 

 

Покращення в області системи надання адміністративних послуг залишається 

одним із пріоритетних напрямів роботи ЦНАП Лиманської ОТГ. 

В 2021 році планується розширення переліку видів послуг, які надаються через 

ЦНАП до 200 за рахунок послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану. 

Послуги будуть надаватися 20 суб’єктами надання адмінпослуг. Протягом 2021 

року очікувано буде надано 27,5 тис. послуг. 

 

Враховуючи позитивний досвід реалізації громадського бюджету Лиманської 

об’єднаної територіальної громади та з метою впровадження інноваційних механізмів 

залучення громадськості до розподілу коштів бюджету ОТГ, розвитку демократичного 

процесу обговорення громадою напрямків використання бюджетних коштів, 

підвищення громадянської активності населення розроблена місцева цільова програма 

“Громадський бюджет Лиманської територіальної громади на 2021 рік” Для 

реалізації проектів в 2021 році в рамках Програми пропонується передбачити 1000,0 

тис. 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” у 2021 році планується завершити реалізацію 

проектів: 

- реконструкція харчоблоку ЗОШ № 5, 

- реконструкція котельні № 15.  

 

Продовжиться робота щодо реалізації проектів в рамках  проекту 

Європейського інвестиційного банку “Надзвичайна кредитна програма для 

відновлення України” (Пул 2а). 

На території Лиманської об’єднаної територіальної громади буде впроваджено     

2 проекти на суму 63,8 млн.грн., а саме: 

1) “Реконструкція з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ № 2 

у м. Лиман” - розпочаті роботи; 

2) “Капітальний ремонт з використанням заходів термодернізації будівлі ЗОШ 

№ 4 у м. Лимані – проводяться тендерні процедури. 

 

В 2020 році регіональною комісією з проведення оцінки та конкурсного відбіру 

інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок державного фонду 

регіонального розвитку оцінено високими балами та попередньо відібрано для 

фінансування в 2021 році 2 проєкти Лиманської громади на суму 18,8 млн.грн. 



(кошти ДФРР – 14,1 млн. грн., кошти бюджету ОТГ – 4,7 млн. грн.): 

 

1. Капітальний ремонт водопровідних мереж с. Рубці; 

2. Будівництво електромереж до промислового майданчика Індустріального парку 

«Лиманський».  
 

 Серед найважливіших завдань, які стоять сьогодні перед Лиманською ОТГ, є 

збільшення залучення інвестицій в економічний та соціальний розвиток економіки 

територіальної громади та підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення 

сталого розвитку.  

 Продовжиться робота по залученню міжнародних програм ПРООН,  «U-

LEAD з Європою», “GIZ”, “USAID”, які спрямовані на забезпечення сталого 

соціально-економічного розвитку громади шляхом активізації інвестиційної 

діяльності за пріоритетними напрямами інвестування, збільшення обсягів залучення 

іноземного капіталу в економіку Лиманської ОТГ. 

У 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 Лиманську об’єднану 

територіальну громаду відібрано до фінального переліку громад-партнерів для 

подальшої співпраці з Проєктом у сфері охорони здоров’я та соціального 

забезпечення. 

Підготовлена та подана заявка на 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». 

Підготовлена та подана заявка на участь у  проєкті «Підтримка державного та 

муніципального управління надзвичайними ситуаціями на Сході України» за 

підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  

03.08.2020 року підписаний Договір про надання підтримки у негрошовій 

формі між DAI Global, LLC та Виконавчии комітетом Лиманської міської ради. Назва 

гранту: «Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості Лиманської 

об'єднаної територіальної громади», період реалізації: 3 серпня 2020 – 2 березня 2021 

року. 

Для підвищення туристичної та інвестиційної привабливості ОТГ в 2021 році 

планується виготовлення промоційного відео-роліка, рекламної продукції 

“Туристична Лиманщина”, організація промоційного туру та навчально-ознайомчого 

візиту. 

 

Для реалізації пріоритетних проектів, на офіційному сайті за посиланням 

http://invest.krliman.gov.ua/uk/projects продовжиться робота щодо наповнення окремого 

розділу -  Інвестиційний портал Лиманської ОТГ, де розміщено інформаційні 

публікації про актуальні грантові програми, можливості, події для бізнесу, неурядових 

громадських об’єднань та мешканців громади. 

 Продовжиться адміністрування сторінки у найбільшій в світі соціальній мережі 

– Facebook, на якій розміщуються актуальні грантові пропозиції та конкурсні 



програми для формування позитивного сприйняття ОТГ та поширення позитивних 

знань про територіальну громаду, а також можливий пошук донорських та 

інвестиційних коштів задля розвитку Лиманської ОТГ. 

Планується розширення існуючого інтерактивного панорамного контента. 

Проведення зйомки нових локацій, пост-продакшн, додавання готових матеріалів на 

платформу Travelbox VR в колекцію “Лиманщина”. 

 

Міжнародне та міжмуніципальне співробітництво набуває особливого 

значення для України в контексті підготовки до реалізації широкомасштабної 

реформи місцевого самоврядування та реформи адміністративно-територіального 

устрою. Співробітництво пропонує можливості для значного прогресу у вирішенні 

актуальних проблем місцевого розвитку. Одночасно воно має великий потенціал, який 

може бути дуже корисним для забезпечення сталого розвитку усіх (великих та малих) 

громад.  

Продовжиться робота в рамках підписаних документів міжрегіонального 

характеру: 

-  Меморандуму про співпрацю для поєднання зусиль Учасників, спрямованих 

на формування інноваційної, інвестиційно привабливої та конкурентоздатної моделі 

економіки сільських та міських територій, розвитку міжмуніципального 

співробітництва громад Харківської, Луганської, Донецької та Сумської областей, 

громад Слобожанщини, які мають об’єднуючий природний об’єкт, а саме Сіверський 

Донець та його береги, як унікальну екосистему флори та фауни, шляхом створення в 

подальшому Агротуристичного кластеру «Сіверський Донець». Учасниками 

створення Агротуристичного кластеру «Сіверський Донець» від Лиманської 

об'єднаної територіальної громади та підписантами Меморандуму стали — 

Лиманська міська рада, ТОВ «Лісовий берег», ГО «Асоціація важкоатлетичних видів 

спорту», ГО “Лиманський інститут проблем сім’ї та молоді”; 

- УГОДИ про створення «ПРИКОРДОННОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

МІЖТЕРИТОРІАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА «СЛОБОЖАНЩИНА» для 

встановлення та поглиблення економічних, соціальних, наукових, технічних, 

екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами Сходу 

України - представників територіальних громад українських сторін Єврорегіонів 

«Донбас» (Донецька, м. Лиман та Луганська області, м.Кремінна), «Слобожанщина» 

(Харківська область, м. Чугуїв, с. Польова, м. Дергачі) та «Ярославна» (Сумська 

область, м. Тростянець). 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                     Н.П. Авдєєнко 


