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Шановні Лиманці!
Щорічно я, як міський голова, звітую про свою роботу перед територіальною
громадою на відкритій зустрічі з Вами.
Сьогодні підбиваємо підсумки спільної роботи за 2019 рік, який був
непростим, можливо не все вдалося здійснити, деякі питання доводилося
коригувати, але не зважаючи ні на що, ми не зупиняємося у розвитку, так як мої
принципи: позиція у рішеннях, що приймалися міською радою та виконавчим
комітетом непорушні — це інтереси громади та кожного її мешканця.
Все, що було зроблено по впорядкуванню населених пунктів, їх
благоустрою, розвитку соціальної та комунальної сфер — це все наша з вами
кропітка робота. І за здобутки і досягнення я перш за все хочу подякувати всім
мешканцям нашої громади — платникам податків до місцевого бюджету,
ініціативним підприємцям, активним громадянам, креативній молоді, всім, хто не
стояв осторонь змін та розвитку.
І тільки впевнена і злагоджена робота та співпраця усіх надали можливість
вирішувати питання життєдіяльності та розвитку громади, підвищення доступності
та

якості

освітніх,

медичних,

культурних,

адміністративних,

соціальних,

комунальних послуг, які отримують мешканці громади.
В результаті перемоги в соціальному проекті проведена кропітка робота
щодо розробки Бренду “Лиманщина - гостинна і відкрита”, де були враховані
особливості громади. Між іншим, ми перша ОТГ

в Донецькій області, яка

розробила власний Бренд та логотип. І в цьому році інші об’єднані громади взяли з
нас приклад і теж розробляють власні візитівки.
Крім того, сьогодні територіальні громади потребують розвитку ключових
елементів спільного маркетингу — інвестиційних продуктів та інформаційних
матеріалів. Цим і став розроблений та презентований Інвестиційний паспорт
Лиманської ОТГ, який, як маркетингова стратегія, працюватиме на імідж громади,
не лише в межах області, країни, але й серед закордонних ділових партнерів.
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Вся

організаційна

робота

спрямовувалась

на

розвиток

місцевого

самоврядування:
Депутатським корпусом та виконавчим комітетом проведено протягом
звітного року:
- 15 засідань міської ради, на яких прийнято 2012 рішень;
- 20 засідань виконавчого комітету, де розглянуто 569 питань;
- 98 засідань постійних депутатських комісій.
Від громадян надійшло 1683 звернення (у 2018 році — 1717, у 2017 році —
2324, протягом 2016 року — 2858 звернень). В основному це питання матеріальної
допомоги,

надання

соціальних

послуг,

проблем

житлово-комунального

господарства.
І те, що кількість звернень протягом 4 років зменшилась майже у двічі
свідчить про те, що наші мешканці отримують належну увагу в вирішенні
проблемних питань та нагальних потреб.
На 12 проведених засіданнях комісії розглянуто 1003 заяви про матеріальну
допомогу, яку надано в сумі 1 млн. 816 тисяч гривень.
Мною та моїми заступниками проведено 251 “пряму лінію”, виїзних та
особистих прийомів, на які звернулось 817 громадян, жодне питання не
залишилось без розгляду та уваги, особливо тих звернень громадян, які
потребували соціального захисту, підтримки та допомоги. Виїзні прийоми
проводились за участю старост, які в розгляді питань приймали саму активну
участь, так як вони є представниками влади на території старостинських округів. І
від їхньої небайдужої, повсякденної роботи багато залежить на місцях.
В результаті впровадження реформи децентралізації, яка триває в Україні,
наша громада отримала повноваження від центральної влади, а саме:

 фінансових ресурсів
 з питань праці
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 державної архітектурно-будівельної інспекції
 реєстраційної служби
 ведення державного реєстру виборців
 розпорядження землями сільгосппризначення за межами населених пунктів,
тощо.
2019 рік позначився проведенням 3-х виборчих компаній: чергові вибори та
повторне голосування Президента України, а також позачергові вибори народних
депутатів.
 Забезпечено включення до списків виборців майже 37 тисяч осіб;
 здійснено процедури тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої
адреси;
 запроваджено електронний сервіс перевірки запису про виборця в базі даних
Державного реєстру виборців.
В межах функцій архітектурно-будівельної інспекції:
 прийнято в експлуатацію 134 закінчені будівництвом об’єкти;
 внесено зміни до генерального плану міста Лиман з розробленням плану
зонування та детальних планів окремих територій;
 розроблено звіт про Стратегічну екологічну оцінку у складі містобудівної
документації в межах ОТГ.

З питань державної реєстрації:
 прийнято та розглянуто 5658 заяв про реєстрацію права власності та інших
речових прав на нерухоме майно;
 482 заяви від юридичних та фізичних осіб, щодо реєстрації, внесення змін та
припинення діяльності.
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З розвитку земельних відносин:
 завершилися багаторічні судові тяжби та знято арешт на використання 8
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а це 262 га,
проведені аукціони з продажу права користування цими земельними
ділянками, укладені договори оренди: до бюджету додатково отримано 925
тис. грн.;
 18 земельних ділянок включені до переліку інвестиційно-привабливих,
право на оренду яких буде здійснено на конкурентних засадах, при цьому по
них вже на конкурсній основі вибрано виконавців проведення торгів, які
будуть проведені у 2020 році;
 оформлено 245 нових договорів оренди землі, 20 поновлено, в результаті
чого до бюджету додатково надійшло майже 3 мільйони 67 тисяч гривень.
Щодо нових 245 договорів оренди хочу відмітити, що це результат роботи по
розпорядженню невитребуваних часток (паїв) земель сільськогосподарського
призначення, і ця робота продовжується.
Хочу декілька слів сказати щодо питання передачі у власність мешканцям
громади по 2 га сільськогосподарської землі:
Кожне питання щодо надання дозволу на розробку документації з
землеустрою розглядається постійною депутатською комісією за участі старост та
громадськості, в тому числі із виїздом на місце розташування ділянок. Ми не
можемо порушувати конституційного права громадян щодо отримання
земельної ділянки згідно статті 121 Земельного Кодексу України.
На постійному контролі знаходиться питання дотримання законодавства про
працю та оформлення трудових відносин, не допущення незадекларованої праці.
Протягом 2019 року як результат системної роботи:



представниками бізнесу оформлено трудові відносини з 216 працівниками та
25 осіб зареєстрували свою підприємницьку діяльність



10 юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність на території
громади, а податок сплачували до інших бюджетів, так як зареєстровані в
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інших містах, почали сплачувати податок на доходи фізичних осіб до
Лиманського бюджету.
Ніхто не може втручатися в діяльність суб’єктів господарювання, але захист
права з легалізації заробітних плат та соціальних гарантій найманих працівників є
пріоритетом нашої роботи. І коли бесіди та попередження не допомогли, 5
інспекційних відвідувань завершилися фінансовими санкціями в сумі майже 203
тисячі гривень.
Але і працівник повинен свідомо і відповідально розуміти свої права з
питання забезпечення не тільки сьогодення, а і свого пенсійного забезпечення у
майбутньому.
Ледь не кожен мешканець нашої громади стикається з питанням надання
адміністративних послуг. Робота Центру надання адміністративних послуг — це
один з прикладів реальної дії реформи децентралізації в Україні.
Змінено взаємовідносини між владою, бізнесом, громадянами на засадах
прозорості, зручності та якості сервісу надання послуг за сучасними стандартами.
Лиманський ЦНАП надає 166 адміністративних послуг, і їх надано в
звітному році більш ніж 27 тисяч, з яких найбільш витребуваними залишаються
звернення з земельних питань — 7 тисяч послуг та більше ніж 14 тисяч звернень з
питань реєстрації місця проживання.
1180 мешканців звернулось за оформленням паспортних документів.
Проведені відповідні підготовчі роботи щодо надання послуг у поточному році
Сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.
В селі Рідкодуб відкрито агентський пункт Пенсійного фонду, це вже
третій пункт на території старостинських округів нашої громади, в попередні роки
відкриті в Яровій та Рубцях. Разом з регулярними виїздами мобільного офісу
управління соціального захисту населення мешканцям сільських територій не треба
їхати до міста та вистоювати різні черги, консультації та допомогу в заповненні
документів можна отримати на місцях.
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Для збільшення ефективної комунікації з мешканцями громади, їхньому
залученні до прийняття рішень, можливості органами місцевої влади прозоро
звітувати про свою діяльність працює офіційний веб-сайт міської ради, де в
доступному режимі функціонують різноманітні сервіси. У звітному році
запрацювали “Електронні петиції” та “Електронні консультації з громадськістю”. В
мережі Facebook створено інформаційну сторінку міської ради.
Протягом 2019 року проведено 36 консультацій з громадськістю.
Це обговорення проектів та звітів про виконання бюджету та Програм
розвитку, звітування моє, як міського голови, виконавчого комітету, депутатів,
комунальних установ та підприємств. Всі ці документи теж розміщені на сайті.
Одним з важливих дієвих механізмів участі мешканців у вирішенні питань
громади, реальної взаємодії між владою та громадянами є проект “Громадський
бюджет”. Кожен мешканець громади може не тільки надати ідею, а й подати
проект, при цьому прийняти саму активну участь в його реалізації за рахунок
коштів місцевого бюджету.
Ця Програма сприяла розбудові спільноти активних громадян, а конкурс
дозволив нам почути про проблеми, які найбільше турбують мешканців. Процес
громадського бюджету формує довіру до місцевої влади та сприяє кращому
розумінню процесу управління громадою, змінює людську свідомість, бо вони самі
долучаються до змін життя та розвиток на місцях.
В минулому році було подано 17 проектів, в результаті голосування
перемогу отримали 5 проектів. Майже мільйон гривень бюджету громади
направлено на реалізацію п’яти проектів та частково профінансовано шостий. Хочу
відмітити різноманітність проектних ідей і те, що до цього долучилась і молодь.
Встановлено:



дитячий майданчик та облаштовані тротуарні дорожки в садочках №7 та №2;



освітлено спортивний майданчик сонячними батареями на території гімназії;
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створено цікавий осередок для спілкування та проведення вільного часу в
приміщенні Зарічненської бібліотеки;



проведено поточний ремонт навчальних кабінетів Центру позашкільної
роботи;



придбано та встановлено вуличну штучну ялинку в селі Рубці.

Враховуючи важливість проекту “Громадський бюджет”, а програма була
прийнята на 4 роки і розпочиналася з 500 тисяч гривень у 2017 році до 1 мільйона
гривень у 2020 році, я пропоную подовжити цю програму та збільшити
фінансування до 2 мільйонів гривень щорічно.
Фінансові гарантії реалізації всіх програм та проектів в громаді — це перш
за все виконання місцевого бюджету, а для реалізації проектів розвитку — його
перевиконання.
За 2019 рік до бюджету ОТГ надійшло:
 264 млн. грн. - власних надходжень
в тому числі:



201 млн. грн. - податок на доходи фізичних осіб — 76%



25 млн. грн. - плата за землю — 10%



майже 20 млн. грн. - єдиний податок — 8%
Тобто це 3 основних види надходжень, які складають майже 94 відсотки

бюджету.
Але хочу відмітити, що податку на доходи фізичних осіб до нашого бюджету
зараховується тільки 60 відсотків, а 40 відсотків до інших бюджетів, а саме 25
відсотків - до державного і 15 відсотків до обласного бюджету, тобто це майже 134
млн. грн.
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Цільових коштів, а це трансферти з обласного та державного бюджетів,
отримано 287 млн. грн.:



116 млн. грн. - на соціальні програми



80 млн. грн. - освітня субвенція



32 млн. грн. - медична субвенція

Основні видатки склали:



197 млн. грн. - освіта



141



58



55

- охорона здоров’я
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- культура

- соціальний захист
- житлово-комунальне та дорожнє господарство

Слід відмітити, що освітня субвенція покриває тільки зарплату вчителів.
Медична — йшла на видатки тільки на вторинну медичну допомогу по ЦРЛ, а
первинна медична допомога (амбулаторії та ФАПи) фінансувалися окремо згідно
договору з Національної служби здоров’я України. Всі інші витрати на енергоносії,
харчування, матеріально-технічне забезпечення, утримання всіх закладів освіти та
медицини здійснювалось за кошти нашого бюджету, а це майже 140 мільйонів
гривень власних надходжень.

Шановні Лиманці!
Я не буду в своєму докладі детально інформувати про цифровий матеріал,
так як звіт про виконання бюджету, всіх Програм громади, комунальних закладів
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та підприємств, самостійних відділів та управлінь розміщені на сайті та
розглядались на засіданнях міської ради та її виконавчого комітету.
Тому зупинюсь на інфраструктурних проектах, які реалізовані та розпочаті у
звітному році.
Після реконструкції та капітальних ремонтів відкриті:
 школа № 5
 дитячий садок № 6
 дошкільний заклад Коровоярського навчально-виховного комплексу
 Центр первинної медико-санітарної допомоги в місті Лиман
 амбулаторії в Зарічному та Дробишеве
 діагностичний центр, де запрацював апарат магнітно-резонансної томографії
на південній стороні міста.
У всіх цих закладах повністю проведені термомодернізація будівель,
капітальні ремонти покрівель та внутрішніх приміщень, оновлена матеріальнотехнічна база.

 По

школі

№5

виготовлена

проектно-кошторисна

документація

на

прибудову актової зали та харчоблоку, буде також здійснено благоустрій
території.

 По

Торському НВК — виконані капітальні ремонти покрівлі, частини

внутрішніх приміщень та реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж.

У

10 закладах освіти здійснено технічне переоснащення системи

газопостачання.
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 По

гімназії відремонтовано покрівлю та приміщення спортзалу, мережі

опалення та водопостачання.

 В ліцеї здійснено ремонт внутрішньої та зовнішньої каналізації.
В

Дробишевській школі капітально відремонтовано резервний газовий

котел та обладнання.

 Відремонтовані покрівлі в школах № 2, 4 та в селі Рубці.
 По школі № 3 — відремонтовано спортивний зал, частково замінені вікна та
вхідні двері.

 Виконані

капітальні ремонти покрівель 8-ми житлових будинків, 2-х

адміністративних будівель, Ярівського міського будинку культури.

 В спортивному залі Новоселівського НВК реалізовано проект скалодрому.
 Здійснено капітальний ремонт 6-ти автомобільних доріг (вулиці Поштова,
Мічуріна, Підлісна, провулки Торговий та Героїв десантників в місті Лиман,
а також вулиця Перемоги у Зарічному).

В

Центральній районній лікарні замінено 89 вікон у гінекологічному,

хірургічному відділеннях та операційному блоці.
Виконані поточні ремонти:
 65 автомобільних доріг
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 12 під’їздів багатоповерхівок
 36 дитячих майданчиків
 3-х квартир комунальної власності
 5-ти насосних агрегатів в 4 селах
 у 11 закладах освіти
Протягом року придбано:
 апарат ультразвукової діагностики для центральної лікарні
 10 квартир для дітей сиріт та 2 квартири для внутрішньо переміщених осіб
 автобус
 бульдозер
 екскаватор
 трактор
Встановлено:
 7 нових комплектів дитячих майданчиків
 павільйон для організації дозвілля населення в селі Старий Караван
 16 відеокамер
На полігоні
 здійснено планування площі та розробка грунту, додатково придбано
контейнери.
 Організовано вивіз твердих побутових відходів по 10 старостинських
округах. У кожному старостаті працює робітник, який забезпечений
необхідним обладнанням і слідкує за тим, щоб його населений пункт був
охайним, чистим та впорядкованим.
За підтримки облдержадміністрації
Розпочато реконструкції площі Незалежності та каналізаційних очисних
споруд в місті Лиман.
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Розроблено

проектно-кошторисну

документацію

на

унікальний

велоспортивний комплекс, який планується збудувати в місті на базі обласної
велоспортивної школи по вул. Петропавлівській.
З підтриманих 18 проектів — переможців з фінансової підтримки малого
підприємництва 8 визнані реалізованими. Створено 41 нове робоче місце.
З бюджету громади в повному обсязі забезпечено фінансування всіх
прийнятих програм по підтримці:
 учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО;
 ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції;
 ветеранів-афганців;
 осіб та дітей з інвалідністю;
 малозабезпечених сімей, тощо.
Здійснено компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на залізничному та автомобільному транспорті.
За новими умовами фінансування працює первинна медична ланка,
укладено договір з Національною службою здоров’я України, проведено необхідні
заходи щодо обов’язкових умов:
 проведено

автомонізацію

закладу,

тобто

здійснено

перетворення

в

комунальне некомерційне підприємство
 всі сімейні лікарі забезпечені комп’ютерними технічними засобами
 заклади підключено до центральної бази даних
 в наявності діюча ліцензія на провадження господарчої діяльності з медичної
практики.
Свого сімейного лікаря обрали більше 32 тисяч мешканців громади.

13

З першого квітня цього року по-новому буде фінансуватися і вторинна
ланка медицини, тобто Центральна районна лікарня, яка в лютому отримала
ліцензію та завершує всі підготовчі заходи для роботи в умовах медичної реформи.
Освітяни Лиманщини реалізовують на практиці основні завдання в умовах
реформування галузі в рамках реалізації Концепції “Нова українська школа”.
Створюється новий освітній простір: сучасний дизайн, придбані нове навчальне
обладнання, мобільні одномісні парти та стільці, сучасні програмні та технічні
засоби навчання.
Організована робота щодо інклюзивного навчання: у 8 класах для 12 дітей в
7 закладах середньої освіти та у дошкільному закладі №6 теж відкрита інклюзивна
група для 2 дітей з особливими освітніми потребами. Ми додатково ввели 8 ставок
асистентів вчителів та 1 ставку асистента вихователя.
Крім того створена комунальна установа Інклюзивний Центр, мета якої —
забезпечення системного кваліфікованого супроводу дитини з особливими
освітніми потребами протягом всього навчання віком від 2 до 18 років.

Для

Центру придбано необхідне оснащення, меблі, спеціальні засоби корекції
психофізичного розвитку.
Нежитлова будівля по вул. Поштова № 58 передана управлінню, на її ремонт
розроблено проектно-кошторисну документацію, розпочаті ремонтні роботи за
виділені з бюджету громади кошти. Після ремонту тут буде розміщено
Інклюзивно-ресурсний Центр, який так необхідний для дітей з особливими
освітніми потребами та їх батькам. До речі протягом 2019 року в Центрі
психокорекційну допомогу отримали 284 дитини.
Наші

педагоги

досягли

високих

результатів

у

конкурсах

фахової

майстерності. Високий професіоналізм учителів забезпечив достойну підготовку
дітей до участі та перемог в олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних змагань різних
рівнів. До банку обдарованих занесені 486 учня.
Системно проводиться робота щодо національно-патріотичного виховання,
оздоровлення, спортивних заходів, позашкільної освіти.
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Постійно росте рівень майстерності творчих колективів закладів культури.
Яскраво проходили святкові заходи в громаді. Забезпечено участь в обласних,
регіональних та всеукраїнських мистецьких заходах; фестивалях, конкурсах.
Для реалізації інфраструктурних проектів залучалися додаткові кошти
обласного та державного бюджетів, міжнародних фондів та програм:
 державного фонду регіонального розвитку
 субвенцій з державного та обласного бюджетів на соціально-економічний
розвиток та розвиток інфраструктури
 Лиманського товариства Червоного Хреста України
 підтримки Агентства Сил з міжнародного розвитку — проекту “Економічна
підтримка Східної України”
 дитячого фонду ООН UNICEF
 Люксенбургського Червоного хреста
 Міжнародної організації з міграції за підтримки уряду Японії.
Громада впевнено розвивається.
Ми провели підготовчі роботи для виконання розпочатих та нових завдань.

Що плануємо впровадити у 2020 році:



Придбати:

 2 сміттєвоза
 2 шкільних автобуси
 сучасне дороговартісне хірургічне обладнання для центральної лікарні
 14 автобусних зупинок
 33 стели на території всієї громади
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 наметовий майданчик для відпочинку молоді та дітей
 майже 140 елементів дитячих ігрових майданчиків
 2 квартири для лікарів, 2 - для внутрішньо переміщених осіб та 3 для дітей
— сиріт


Здійснити

 будівництво пункту стерилізації тварин



Капітальні ремонти

 4-х тротуарів
 автомобільної дороги по вул. Комарова
 4-х покрівель житлових будинків
 12-ти ліфтів
 мереж зовнішнього освітлення 5 вулиць в Лимані та села Щурове



Завершити реконструкції та ремонти

 Інклюзивно ресурсного Центру
 Площі Незалежності
 каналізаційних очисних споруд



Розпочати ремонтні роботи:

 музичної школи
 інфекційного відділення
 шкіл № 2, 3, 4
 3-х ФАПів та сільських амбулаторій



Реалізувати 5 проектів Громадського бюджету.
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Розробити проектно-кошторисні документації по капітальним
ремонтам:

 дитячого садочка № 1
 спортивного комплексу
 будівлі Центру культури і дозвілля міста Лиман
 3-х адміністративних будівель в старостинських округах
Продуктивна співпраця влади та громади для розвитку нашої об’єднаної
територіальної родини забезпечила діяльність усіх комунальних закладів, установ
та підприємств, подальше зростання та процвітання як міста, так і сільських
територій.

Ми разом зміцнюємо громаду та рухаємось вперед.
Дозвольте ще раз подякувати всім, хто конкретними справами вирішував
проблеми, ділився порадами та досвідом, приймав відповідальні рішення та
надавав допомогу.
Я бажаю кожному - миру, натхнення на нові звершення, здоров’я, любові,
добра та процвітання.

Дякую за увагу!
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