
Звіт  

виконавчого комітету Лиманської міської ради 

про роботу протягом 2017 року. 

 Структура виконавчого комітету міської ради складається з 20 відділів.  

 До складу виконавчого комітету міської ради входять 27 членів виконкому, з них 

12 старост. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. 

Протягом 2017 року проведено 23 засідання, з них 12 чергових, 11 - позачергових, 

загалом прийнято 473 рішення. 

 Міським головою видано 774 розпорядження з основної діяльності. 

 Головними завданнями виконавчого комітету міської ради є створення 

безпечних і комфортних умов проживання для мешканців ОТГ та максимальна 

реалізація інтересів міської громади в реальних політичних, економічних та 

соціальних умовах в межах Конституції, законів України та рішень міської ради. 

 Для планової реалізації цих завдань відділом економічного розвитку і торгівлі 

виконкому: 

- з залученням консультантів ПРООН і Асоціації міст України розроблено 

Стратегію розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року; 

-  спільно з відділами та управліннями міської ради, її виконавчого комітету 

розроблено Програму економічного і соціального розвитку м. Лиман на 2017 рік 

та забезпечено її належне виконання протягом звітного періоду.  

 Завдяки цілеспрямованій роботі виконавчого комітету міської ради спільно з 

депутатським корпусом вдалося забезпечити належне функціонування міського 

господарства у 2017 році та досягти певних позитивних результатів у забезпеченні 

життєдіяльності нашої громади, в т. ч. шляхом наповнення доходної частини міського 

бюджету. 

 Виконавчим комітетом міської ради в звітному періоді проводилась робота по 

підготовці на розгляд сесій міської ради проектів рішень, направлених на найбільш 

ефективне використання власності територіальної громади. 

 За 2017 рік до бюджету Лиманської ОТГ надійшло 542112,4 тис. грн. доходів 

або 101,4% до річних призначень з урахуванням змін та на 44278,3 тис. грн. більше 

ніж за відповідний період минулого року. 

 До загального фонду місцевого бюджету надійшло 517896,6 тис. грн. або 101,1 

% до річного плану з урахуванням змін та на 37637,4 тис. грн. більше ніж за 

відповідний період 2016 року. 

До спеціального фонду місцевого бюджету надійшло 24215,8 тис. грн. або 107,3% до 

річних призначень та на 6640,9 тис. грн. більше ніж за 2016 рік . 

 Надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевого 

бюджету склали 215162,7 тис. грн. або 106,0 % до плану з урахуванням змін, та 

більше до відповідного періоду 2016 року на 25260,7 тис. грн. 

Станом на 01.01.2018 року до бюджету Лиманської ОТГ податку на доходи фізичних 

осіб надійшло у сумі 156204,1 тис. грн. або 106,3% до річного плану з урахуванням 

змін. До відповідного періоду минулого року находження збільшились на 11774,7 тис. 



грн. або на 8,2%. 

Находження до бюджету плати на землю склали 22051,7 тис. грн. та у порівнянні з 

січнем-груднем 2016 року зросли на 762,6 тис. грн. або на 3,6%. 

За 2017 рік до бюджету Лиманської ОТГ надійшло трансфертів до загального фонду у 

сумі 302733,9 тис. грн., з яких освітня субвенція – 50207,3 тис. грн., медична 

субвенція – 41234,2 тис. грн., субвенції на виконання окремих програм  соціального 

захисту пільгової категорії громадян – 177065,5 тис. грн., інших дотацій та субвенцій 

– 34226,9 тис. грн.  
До спеціального фонду надійшло трансфертів з державного бюджету у сумі 

7577,7 тис. грн. 

 Станом на 01 січня 2018 року заборгованість з виплати заробітної плати 

працівникам бюджетних установ та нарахувань на неї відсутня.  
Протягом 2017 року відділом житлово-комунального господарства з метою 

підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем 

життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з 

одночасним зниженням нераціональних витрат, забезпечення належних та безпечних 

умов проживання мешканців Лиманської ОТГ, формування привабливого зовнішнього 

вигляду міста, сіл та селищ та покращення екологічного стану виконувало ряд заходів: 
- поточний та капітальний ремонт доріг Лиманської ОТГ; 
- капітальний ремонт та утримання зовнішнього освітлення; 
- підвищення рівня благоустрою. 
Пріоритетами та цілями на 2017 рік в даних заходах було визначено 

розроблення та здійснення ефективних заходів з належного утримання об'єктів 

благоустрою Лиманської ОТГ. 
Згідно Програми «Благоустрій території на 2017 рік», затвердженої рішенням 

міської ради від 23.12.2016 №7/22-948 були затверджені заходи з утримання об'єктів 

благоустрою Лиманської ОТГ. Відповідно до Програми на 2017 рік було передбачено 

на об’єкти благоустрою бюджетних асигнувань у сумі 18596,255 тис.грн. та 

утримання та розвиток інфрастуктури доріг у сумі 17822,453 тис.грн. 
З початку 2017 року було проведено роботи по поточному ремонту дорожнього 

покриття 49 вулиць по місту Лиман загальною площею 6081,02 м.кв. та 37 вулиць по 

селам та селищам загальною площею 2604 м.кв. Загалом було виконано робіт на суму 

2997,516 тис.грн. 
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху проведено роботи по 

нанесенню дорожньої розмітки та пішохідних переходів по вулицях міста, а також 

виконувались роботи по встановленню дорожніх знаків (114 од.) та їх ремонту на 

загальну суму 123,900 тис.грн. 
Реалізовуючи заходи підвищення рівня благоустрою за звітний період було 

ліквідовано 98 стихійних сміттєзвалищ. Крім того, за кошти місцевого бюджету в 

цілому з контейнерних майданчиків та з контейнерів, що розташовані у місті вивезено 

23301,55 м.куб сміття на загальну суму 1330,749 тис.грн. Відповідно до Програми 

“Благоустрій на 2017 рік” та Програми “Фінансування екологічних заходів на 2017 

рік” придбано та встановлено 369 контейнерів для побутових відходів на суму 857,955 

тис.грн., придбано та встановлено 120 урн на суму 20,0 тис.грн. 
У 2017 році придбано та встановлено 15 дитячих ігрових майданчиків 

(с.Олександрівка, с.Соснове, с.Ямполівка, с.Зарічне, с.Рубці, с.Яцьківка, на перехресті 

вул.Комунальна та пров.Грушевського м.Лиман, вул.Деповська № 17 м.Лиман, 

с.Шандриголове, с.Нове, с.Щурове, вул.Левадна м.Лиман, вул.К.Гасієва №43 



м.Лиман, с.Ставки, вул.Пушкіна м.Лиман), додаткове встановлення лавочок та 

альтанки на дитячому майданчику по вул.Одеська та вул.Підстепна м.Лиман,  на 

загальну суму 1183,449 тис.грн. 
За рахунок міського бюджету було виконано 10 ПКД на встановлення огорожі, 

фінансування –137,8 тис.грн. 

За рахунок міського бюджету було здійснено відлов 352 безпритульних тварин, 

фінансування –249,920 тис.грн. 

За рахунок міського бюджету на житлове господарство виділено коштів всього 

11151,023 тис.грн., у тому числі на: 

- капітальний ремонт 29 покрівель житлових будинків, фінансування – 7594,8 

тис.грн.; 

- капітальний ремонт 2 балконних плит в житлових будинках та на розроблення 

ПКД, фінансування – 350,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт мережі холодного водопостачання та мережі опалення у 

7-х будинках, фінансування - 679,1 тис.грн.; 

- капітальний ремонт елекрощитових у 8-ми будинках, фінансування - 103,7 

тис.грн.; 

- капітальний ремонт житлового будинку №4 по вул.Деповська м.Лиман — 

фінансування 1441,6 тис.грн.; 

- поточний ремонт житлового фонду (поточний ремонт під’їздів, заміна 

несправних віконних блоків в під’їздах, поточний ремонт – заміна засувок в житлових 

будинках, поточний ремонт сходів), фінансування – 981,823 тис.грн. 

На озеленення міста та утримання зелених насаджень витрачено 406,4 тис.грн. 

На порізку аварійно-небезпечних, самосійних дерев використано коштів у сумі 189,7 

тис.грн. Фактично було видалені 97 дерев. 

Впродовж 2017 року на виконання розпорядження голови облдержадміністрації 

від 14.03.2017 №218 “Про затвердження Порядку надання та використання у 2017 

році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів, об'єднаних 

територіальних громад на здійснення заходів щодо забезпечення житлом дітей-сиріт 

та дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа” проведено 17 засідань 

конкурсної комісії по роботі щодо придбання житла для дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. За 2017 рік надійшло 15 заявок 

від мешканців міста з пропозиціями продажу квартир. В результаті чого, було 

здійснено придбання 10 квартир, які були видані 10 дітям-сиротам та дітям з їх числа, 

на підставі рішень Лиманської міської ради, з видачою ордера на житло. 
Відділом інвестицій проведено значну роботу щодо Створення індустріального 

парку “Лиманський”. Робота по створенню індустріального парку на території 

Лиманської ОТГ започаткована міським головою, проектним менеджером УАРОР 

Шевчуком В.А., відділом економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

міської ради. На засіданні міської ради прийняті рішення № 7/24-1068 від 16.02.2017 

р. “Про визначення назви, земельної ділянки та затвердження технічних умов 

Концепції індустріального парку на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади” та рішення № 7/24-1070 “Про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 року № 7/22-959”, 

яким виділено кошти в сумі 100,0 тис. грн. для оплати робіт по розробці Концепції 

індустріального парку. Тим самим Лиманська міська рада стала ініціатором створення 

індустріального парку “Лиманський”. 



Укладено шість меморандумів щодо подальшої співпраці в напрямку створення 

індустріального парку. 

 Індустріальний парк «Лиманськимй» включено до реєстру індустріальних 

(промислових) парків, витяг від 30.06.2017 року № 25. 

З 04.09.2017 року був оголошений конкурс з вибору керуючої компанії 

індустріального парку “Лиманський”. Надійшла одна конкурсна пропозиція від ТОВ 

«СК-ДАРІНА». За результатами проведення конкурсу визначено переможцем ТОВ 

«СК-ДАРІНА». З метою впровадження інноваційних механізмів залучення 

громадськості до розподілу і використання коштів міського бюджету відділом 

організовано та проведено Конкурс проектів місцевого розвитку в межах місцевої 

цільової програми «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 - 2020 роки». За підсумками конкурсу реалізовано 2 проекти, а саме: 

“У безпечну подорож із комфортом і задоволенням” на території Рубцівського 

старостинського округу та “Спортивний майданчик “Юніор” на території ОСББ 

“Надія Лиман”. 

З метою забезпечення на належному рівні реалізації державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища протягом  2017 року виконані 

наступні заходи: 

- на ліквідацію негативних наслідків техногенного впливу на лісові насадження 

направлено 1233,5 тис. грн. власних коштів підприємства (ДП “Лиманське лісове 

господарство”); 

- на ліквідацію лісових пожеж ДП “Лиманське лісове господарство”використано 

1044,1 тис. грн. власних коштів; 

- на придбання та впровадження установок, обладнання для складування побутових, 

сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, кубових залишків 

(Придбання та установлення контейнерів) КП “Лиманський Зеленбуд” використано 

66,6 тис. грн. коштів місцевого фонду ОНПС; 

- на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів направлено 

147,3 тис. грн.  коштів місцевого фонду ОНПС. 

Виконкомом протягом 2017 року проведено роботу щодо створення площі 

Незалежності у місті Лиман і визначення положення майданчиків для проведення 

основних культурно-масових заходів та відпочинку мешканців Лиманської об’єднаної 

територіальної громади. 
Розроблена технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації 

земель, орієнтовною площею 2,5000 га для створення центральної площі  

Незалежності у місті Лиман. 
В системі “ProZorro” проведено аукціон на виконавця робіт щодо розробки 

проектно-кошторисної документації, який завершився 22 березня 2017 року. 

Переможцем процедури закупівлі стала пропозиція ТОВ “Проектна компанія 

“АРКОН”. Згідно завдання на проектування ТОВ “Проектна компанія “АРКОН” 

розробила  ескізний проект “Реконструкції дитячого майданчика, прилеглої території 

до будівлі Центру культури та дозвілля ім. Горького, частин тротуарів та дороги по 

вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман”. Проектом передбачено 

улаштування пішохідної зони частини вулиці Незалежності в одному рівні з існуючим 

тротуаром, організація парково - меморіальної зони, розміщення стаціонарної сцени, 

передбачено будівництво громадського туалету. 
На даний час виконана експертиза робочого проекту “Реконструкція дитячого 



майданчика, прилеглої території до будівлі Центру культури та дозвілля ім. Горького, 

частин тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті 

Лиман”. Вартість робіт згідно кошторису становить 26373,945 тис. грн.  

У 2017 році завершено роботу по розробці містобудівної документації: 

“Детальний план території (ДПТ) по вулиці Незалежності  у місті Лиман Донецької 

області”. ДПТ дозволить забезпечити здійснення соціально-економічного розвитку 

цієї території міста. 

 На даній території передбачається розмістити: 

- Таунхауси; 

- Котеджі із земельними ділянками; 

- Малоповерхову житлову забудову — соціальне житло; 

- Паркову зону з центром дитячої творчості 

- Спортивно-розважальний комплекс; 

- Мережевий супермаркет; 

- Об’єкти придорожнього сервісу; 

- Комплекс сервісу і торгівлі для малого бізнесу; 

- Автостоянку для вантажного транспорту та місць відпочинку водіїв. 

 Особливу увагу у 2017 році виконком приділяв своєчасному та якісному 

реагуванню на звернення громадян. 

Центром надання адміністративних послуг зареєстровано та відпрацьовано 

15369 звернення, що в 3,6 рази більше ніж за 2016 рік. 
 Відділом державної реєстрації прийнято і розглянуто 4770 заяв про державну 

реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що на 1930 

заяв більше ніж за аналогічний період 2016 року, або на 168% у порівнянні з 2016 

роком; 750 заяв юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що на 271 заяву 

більше ніж за аналогічний період 2016 року, що становить 157%. Зареєстровано 15 

юридичних осіб, 235 фізичних осіб-підприємців, надано витягів з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - 156, припинена 

діяльність 234 фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб- 4; внесено змін до 

державної реєстрації юридичних осіб - 65, фізичних осіб- підприємців – 45. 
Відділом земельних відносин підготовлено 450 проектів рішень Лиманської 

міської ради з питань передачі земельних ділянок комунальної власності у власність 

громадян, надання земельних ділянок у користування фізичним та юридичним 

особам, зміни цільового призначення, вилучення, викупу із земель комунальної 

власності . 

Здійснений облік 1721 договорів оренди землі, контроль термінів дії, створена 

база данних. 

Оформленно та поновлено 12 договорів оренди землі та 28 додаткових угод . 

 Загальним відділом підготовлено та надано 73 відповіді на запити на 

інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до 

публічної інформації», організовано розгляд 2324 звернень громадян (у 2016 році 2858 

звернень, зменшення на 534 звернення), з них надійшли поштою - 1585 звернень, на 

особистому прийомі – 739 звернень відповідно. В своїх зверненнях громадяни 

порушували різноманітні питання, всього порушено 2428 питань, проти аналогічного 

періоду 2016 року їх кількість зменшилась на 454 питання.  

Організовано 10 засідань комісії по наданню матеріальної допомоги та 

допомоги на поховання, на яких розглянуто 1503 заяви. Загалом надано матеріальної 



допомоги на суму 793,8 тис.грн. 
 Міським головою та його заступниками проведено 226 «прямих ліній», виїзних 

та особистих прийомів, на які звернулося 636 громадян. 

 Сумісно зі службою у справах дітей вживались заходи щодо виявлення та 

обстеження умов проживання дітей, які опинились у тяжких життєвих обставинах, 

проводилась перевірка щодо дотримання прав дітей під час вчинення правочинів з їх 

майном, проведено обстеження належного дітям, з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування житла. 

 Здійснювалось належне ведення архіву Лиманської міської ради та вживались 

заходи щодо прийому передачі архівних справ, термін зберігання яких минув. 

Архівним відділом протягом року виконано 841 соціально - правових запитів, 13 

тематичних запитів (за запитами суду та адвокатів), 1115 майнових запитів 

(підтвердження права власності на володіння земельною ділянкою; за запитами 

юридичних і фізичних осіб та інше), 10 запитів щодо підтвердження трудового стажу 

для призначення пенсій на пільгових умовах, за вислугу років тощо. 

  Відділом обліку та звітності проведено річну інвентаризацію основних 

засобів в виконавчому комітеті та старостинських округах об’єднаної територіальної 

громади.  Протягом року згідно субвенції з обласного бюджету та спів фінансування з 

місцевого бюджету виділено коштів на придбання житла для дітей сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування в сумі 2400,00 тис.грн., та виділено кошти для 

капітального ремонту приміщення для розташування інноваційного Центру розвитку 

для дітей та молоді в сумі 13542,018 тис. грн. в т.ч. субвенція – 500,00 тис.грн. В 

межах повноважень зареєстровано 400 договорів на суму 6706,72 тис.грн., через 

систему електронних закупівель PROZORO придбано матеріальних цінностей на суму 

1740,12 тис.грн., економія коштів склала 219,44 тис. грн., яка пере направлена на інші 

потреби установи. 

 Зважаючи на суворі виклики сьогодення, боротьбу за незалежність та 

територіальну цілісність України, особливу увагу виконком приділяв і приділяє 

питанням національно патріотичного виховання дітей та молоді, формування у 

жителів ОТГ почуття гордості за свою країну, поваги до національної символіки, 

відповідальності за її сьогодення і майбутнє. 

 Відділом з питань внутрішньої політики спільно з відділом освіти і відділом 

культури розроблено та забезпечено виконання орієнтовного плану заходів з реалізації 

Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки у 2017 році. 

 Організовано проведення близько 30-и загальноміських національно-

патріотичних заходів. Серед них: День Соборності України, 100-річчя бою під 

Крутами, День Героїв Небесної Сотні, свято вишиванки, День визволення населених 

пунктів Лиманської ОТГ від сепаратистських збройних формувань, День Державного 

Прапору України, День Незалежності, День захисника України, День Гідності та 

Свободи, День Збройних Сил України та інші. 
 Окрім цього, в закладах освіти і культури постійно проводилися заходи 

відповідної тематики ( виставки, відкриті уроки, урочисті лінійки, зустрічі з 

учасниками подій на Майдані 2004 та 2013-2014 років, учасниками війни, АТО, 

добровольцями, волонтерами тощо), що забезпечило максимальне охоплення 



учнівської молоді Лиманщини заходами національно-патріотичного виховання. 
 Завдяки реалізації Програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки заклади 

освіти і культури забезпечені атрибутами української символіки, в них створено 

куточки державних символів України, музейних експозицій: «Державні символи 

України, народні символи України», організовано участь учнівської молоді у 

загальнодержавних та місцевих заходах національно-патріотичного напрямку, 

належне оформлення цих заходів тощо. 

-  Свою діяльність у 2018 році виконавчий комітет Лиманської міської ради 

будуватиме за напрямками, визначеними Стратегією розвитку Лиманської ОТГ до 

2025 року та Програмою економічного і соціального розвитку м. Лиман на 2018 рік. 

 


