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Звіт  

виконавчих органів  Лиманської міської ради 

про роботу протягом 2020 року. 

 Структура апарату Лиманської міської ради та її виконавчих органів налічує 

: 12 старостинських округів, 18 структурних підрозділів виконавчого комітету 

міської ради та 6 самостійних відділів та управлінь міської ради. 

 

 До складу виконавчого комітету міської ради входять члени виконкому за 

посадами: міський голова (очолює), заступники міського голови, 12 старост 

відповідних старостинських округів та керівники інших організацій і установ. 

Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Протягом 2020 

року проведено 24 засідань, з них 12 чергових, 12 - позачергових, загалом прийнято 

597 рішень. 

 Міським головою видано 674 розпоряджень з основної діяльності. 

За інформацією відділу кадрової роботи загальна чисельність Лиманської 

міської ради та виконавчого комітету міської ради станом на 01.01.2021  року 

становила 135 штатних одиниць; у тому числі 111 – посадових осіб місцевого 

самоврядування; 15 – службовців; 9 – робітники, зайняті обслуговуванням органів 

місцевого самоврядування.  

Станом на 2020 рік працівниками відділу кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради було підготовлено 689 розпоряджень міського голови. З них: з 

особового складу - 265, про присвоєння рангів посадових осіб місцевого 

самоврядування — 19, про стаж служби в органах місцевого самоврядування 

посадових осіб місцевого самоврядування та службовців виконавчого комітету 

міської ради і надбавки за вислугу років — 30,  з відряджень — 27, з відпусток -  

348. 

У зв'язку з поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) та карантину,  

працівники виконавчих органів Лиманської міської ради в 2020 році пройшли 

навчання на семінарах, тренінгах, конференціях, курсах підвищення кваліфікації  та 

вебінарах в онлайн режимі, що підтверджено 12 сертифікатами.  Працівники 

виконавчих органів Лиманської міської ради в 2020 році пройшли навчання в 

Асоціації міст України. 

Проводилась робота щодо направлення на навчання до вищих навчальних 

закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями освітньої галузі 

«Державне управління», «Публічне управління та адміністрування». Випускниками  

Національної академії Державного управління при Президенті України стали 3  

посадові особи місцевого самоврядування , 1 ще навчається. 

 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. 

Відділом економічного розвитку і торгівлі виконкому протягом 2020 року 

було розроблено 15 рішень міської ради щодо внесення змін до рішення міської 

ради від 19.12.2019 року № 7/73-4517 “Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік”. 

Дані рішення були попередньо схваленні на засіданнях виконавчого комітету 

міської ради. 

Звіти про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік та паспорти 

оприлюднені на сайті Лиманської міської ради в рубриці: “Економіка - Програма 

економічного та соціального розвитку громади”. 

Протягом вересня-листопада 2020 року розроблена Програма економічного і 

соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік. 

Проект рішення міської ради “Про затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік” було розміщено на 

офіційному сайті міської ради та 14.12.2020 року на сайті розміщено оголошення про 

проведення консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення 

(термін для прийняття пропозицій, зауважень та доповнень до проекту до 24.12.2020 

року). Проведена робота щодо збору та оброблення пропозицій до Програми. 

Доопрацьований проект Програми оприлюднено на сайті, попередньо схвалений 

рішеннями виконавчого комітету від 23.12.2020 № 573 та затверджений рішенням 

Лиманської міської ради від 24.12.20 № 8/3-72. 

Крім того, відділом економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

розглянуто 27 звернень громадян з питань, що стосуються транспортного 

обслуговування; проведено повторне обстеження автобусних маршрутів, які 

готуються до відкриття; продовжена співпраця з патрульною поліцією та 

Лиманським відділенням поліції Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області з 

питань боротьби із незаконним перевезенням пасажирів на території громади;  

розглянуто та вирішено 21 скаргу громадян з питань захисту прав споживачів, 

надано 67 консультацій. 

З метою підтримки малого середнього підприємництва розроблена Програма 

розвитку малого і середнього підприємництва Лиманської ОТГ на  2021-2022 роки. 

Проведено 3 виїзні щоквартальні моніторинги стану реалізації проектів 

суб’єктів малого підприємництва, на впровадження яких отримані бюджетні кошти 

з висвітленням результатів на сайті міської ради в розділі «Малий та середній 

бізнес» - «Надання фінансової підтримки». 

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, проведено моніторингове відвідування 

додержання обмежувальних заходів протиепідемічного режиму 225 закладів 

торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення: 

- 164 закладів торгівлі; 

- 11 закладів побутового обслуговування (перукарні, салони краси, майстерні 

з ремонту взуття); 

- 24 закладів громадського харчування; 



- 12 аптек та аптечних пунктів; 

- 10 МАФів (з продажу хліба та хлібобулочних виробів, молока та молочної 

продукції); 

- ринок “Південний”; 

- ринок “Центральний”; 

- ринок “Щурівський”; 

- літні майданчики закладів громадського харчування б/в заводу НКМЗ. 

Відділ економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради 

здійснює координацію роботи з питань регуляторної політики. В результаті 

проведеної роботи діють 9 регуляторних актів: 2 рішення виконавчого комітету та 7 

рішень міської ради. 

У звітному періоді була організована робота щодо розробки та 

впровадження інфраструктурних проектів. 

В лютому 2020 року розроблено та надано для оцінювання Регіональній 

комісії з проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних 

програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку в 2020 році 4 інвестиційні проекти з додатками. 

 

Проведена робота та підготовлено перелік проектів, які можуть 

реалізовуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 

2020 році. Пропозиції щодо вищезазначених проєктів опрацьовані та погоджені з 

народним депутатом України Христенко Ф.В. 

 

Відділ житлово-комунального господарства: 

Згідно Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства 

та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2020 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473 на протязі 2020 року з міського бюджету 

були виділені кошти в сумі 42418,332 тис. грн. (у 2019 році 35920,900 тис. грн), 

витрачено кошти у сумі 40979,336 тис. грн. на житлове господарство та 

комунальну інфраструктуру, у тому числі на: 

Дорожньо-мостове господарство — 17826,734 тис. грн.: 

- поточний ремонт 74 доріг, а саме 10040 м
2 
дорожнього полотна (по місту 5783 м², 

по селам та селищам 4357 м²) – 5815,197 тис. грн.; 

- здійснено грейдерування 32 ґрунтових доріг на суму 64,018 тис. грн.; 

- капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по вул.Комарова м.Лиман, а саме 5625 м
2
 дорожнього 

полотна — 8873,525 тис. грн.; 

- поточний ремонт тротуарів у кількості 6 одиниці – 317,810 тис. грн.; 

- капітальний ремонт тротуарів по вул.Грушевського, а саме 1002 м² на суму 

1087,404 тис.грн., тротуар в с.Рубці, а саме 750,5 м² на суму 1076,590 тис. грн.; 

- придбання пластмасових виробів (макет об’ємної ростової фігури дитини-

школяра) у кількості 10 одиниць на суму 150,000 тис.грн., 

- придбання та встановлення дорожніх знаків, придбання фарби для розмітки 

проїзної частини автомобільних доріг, оплата технічних паспортів доріг 

комунальної власності – 442,191 тис. грн. 

Водопостачання та водопровідно-каналізаційне господарство — 333,915 тис 



грн.: 

- Утримання мереж водопостачання та каналізації сіл та селищ Лиманського 

району, придбання насосів, труб, люків, рукава для спецтранспорту на суму 221,999 

тис. грн.; 

- Оплата спожитої електроенергії водяними свердловинами, що знаходяться в 

господарчому веденні, утримання мереж водопостачання та каналізації сіл та 

селищ Лиманського району — 111,916 тис. грн.. 

Теплопостачання –2,100 тис. грн., а саме це кошти на Погашення заборгованості 

за послуги теплопостачання квартир комунальної власності м. Лиман. 

Зовнішнє освітлення — 4205,418 тис. грн.: 

- За зовнішнє освітлення та утримання зовнішнього освітлення м. Лиман, сіл та 

селищ, поточний ремонт мереж електропостачання — 3461,665 тис. грн., 

- Капітальний ремонт 8 мереж зовнішнього освітлення Лиманської ОТГ на суму 

342,104 тис.грн., 

- Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення по Лиманській ОТГ на суму 

252,345 тис.грн., 

- розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення у кількості 3 одиниць на суму 149,304 тис. грн.. 

Зелене господарство —1299,000 тис. грн.: 

- Придбано та висаджено 370 одиниці дерев, 4370 одиниць квіткових рослин – 

119,000 тис. грн.; 

- Придбання комплектуючого та видатного матеріалу до газонокосарок, бензопил, 

гілкорізу у кількості 16 комплектів на суму 40,000 тис.грн., 

- Витрати з утримання зелених насаджень та знесення аварійних дерев у кількості 

453 одиниць (902,2 м³ деревини) — 1140,000 тис. грн.. 

Похоронна справа — 1914,370 тис. грн., а саме це кошти на утримання та 

благоустрій кладовищ, придбання 1109 м³ піску, придбання стел у кількості 18 

одиниць, придбання вінків, поховання безрідних громадян. 

Санітарне очищення — 4703,193 тис. грн.: 

- вивезено та розміщено на полігоні 38188,8 м
3
 побутового сміття, ліквідовано 814 

несанкціонованих звалищ у кількості 7006 м³ на території Лиманської ОТГ, 

придбання 117 баків для побутового сміття, 

- відшкодовано витрат на утримання об’єктів благоустрою (тротуари - 50858 м², 

газони - 148568 м², клумби - 1471 м², полив - 120 м³, протяжність - 6000 км, ліній 

освітлення -974 км, водопостачання – 85,8 км, світлоточок - 4975 шт.). 

Майданчики — 1812,585 тис. грн., а саме за ці кошти придбано 59 додаткові 

елементи та облаштовано 9 дитячих ігрових майданчиків, також проведено 

поточний ремонт існуючих дитячих майданчиків на території Лиманської ОТГ, та 

проведена технічна інвентаризація майданчиків. 

Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти наведені вище — 

1931,165 тис. грн. 

(утримання камер спостереження, поточний ремонт зупинок, відлов безпритульних 

тварин, придбання постерів, лавочок, деззасобів, очищення дна озер та пляжів, 

облаштування торгівельних рядів). 

Житлове господарство (капітальний та поточний ремонт) — 6950,856 тис. 

грн.: 

- Поточний ремонт 29 житлових будинків — 2938,892 тис. грн.; 

- Капітальний ремонт покрівель 2 житлових будинків, та 2 житлові будинки, 



виготовлено 6 ПКД — 4011,964 тис. грн.. 

У 2020 році була отримана субвенція з обласного бюджету на соціально-

економічний розвиток територій, а саме на захід «Реконструкція дитячого 

майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім. 

Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу 

Незалежності в місті Лиман. Коригування» у сумі 26613,095 тис.грн. 

Протягом 2020 року розглянуто 456 звернень громадян, з них 

-  339 звернення громадян з питання комунального господарства; 

-  117 звернень громадян з житлових питань. 

Надійшло 157 звернень щодо видалення зелених насаджень та 70 звернень, щодо  

надання матеріальної допомоги дровами; 

- видано 136 ордерів на видалення зелених насаджень. 

Керуючись Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української 

Республіканської Ради професійних спілок “Про затвердження Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470 ведеться та оновлюється 

облік осіб потребуючих поліпшення житлових умов. Протягом 2020 року до 

виконавчого комітету міської ради звернулись 21 громадянин з метою постановки 

на квартирний облік. Станом на 31.12.2020 року на обліку перебуває 482 особи з 

них: 

 - на загальному переліку — 482 особи 

 - на першочерговому переліку — 144 особи 

 - на позачерговому переліку — 128 осіб 

 - на переліку багатодітних сімей — 46 осіб 

 - на переліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб 

з     їх числа — 115 осіб 

 - на переліку офіцерів запасу — 15 осіб 

 - на переліку одиноких матерів — 20 осіб 

 - на переліку внутрішньо переміщених осіб — 34 особи 

 

Впродовж 2020 року за рахунок співфінансування бюджетів міста та області 

50 на 50, керуючись Законами України “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування”, на виконання регіональної програми “Забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018 - 

2020 роки” затвердженої  розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 02.03.2018 №290/5-18 (зі змінами), на 

виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 13.05.2020 №482/5-20 “Про затвердження 

Порядку надання та використання у 2020 році коштів субвенції з обласного 

бюджету бюджетам міст обласного значення, районів, об'єднаних територіальних 

громад Донецької області на придбання на вторинному ринку впорядкованого для 

постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа” Лиманською міської радою було придбано та 

розподілено 3 впорядковані квартири. 

 Керуючись постановою кабінету міністрів України від 21.08.2019 №793 “Про 



внесення змін до пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що 

зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» на 

умовах співфінансування державного та місцевого бюджетів 70 на 30 було 

придбано та розподілено для тимчасового користування внутрішньо переміщеним 

особам 1 трикімнатну квартиру та 2 двокімнатних квартири. 

 Протягом 2020 року було проведено моніторинг житлових приміщень та 

виявлено дві квартири, які перебувають у комунальній власності але не 

використовуються за призначенням. Дані квартири були включені до службового 

житла та спрямовані на забезпечення медичних працівників житлом.  

Згідно положення про відділ, проводиться робота з використання комунального 

майна, а саме оренда та приватизація ( відчудження) комунального майна, робота 

по обліку безхазяйного майна. 

 Виявлено та прийнято до комунальної власності Лиманської ОТГ по 

рішенню Краснолиманського міського суду Донецької області 2 квартири та 9 

житлових будинків. Комісією з обстеження безхазяйних речей, відумерлої 

спадщини та знахідок було проведено обстеження майна та складено 11 актів 

обстеження. 

 

Центром надання адміністративних послуг станом на 31.12.2020 рік 

надається 199 адміністративних послуг. На всі послуги розроблено інформаційні та 

технологічні картки. 

Станом на 01.01.2021 року через Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Лиманської міської ради надано 19653 адміністративні 

послуги, що складає 71% від планових показників на 2020 рік та на 28% менше ніж 

за аналогічний період 2019 року. 

За 2020 рік відділом надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Лиманської міської ради було розширено перелік адміністративних послуг, що 

надаються через Центр надання адміністративних послуг на 42 адміністративні 

послуги, а саме: 9 послуг відділу у Лиманському районі головного управління 

Держгеокадастра у Донецькій області, 9 послуг Державної архітектурно-

будівельної інспекції України, 7 послуг сервісного центру МВС, 7 послуг 

Лиманського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків), 5 послуг Східного 

міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Харків), 2 послуги відділу 

архітектури та містобудування виконавчого комітету Лиманської міської ради та 1 

послуга Державної міграційної служби, 10 послуг було виключено з переліку 

послуг (у зв'язку зі змінами у законодавстві). 

У лютому місяці адміністратори відділу пройшли навчання у 

Територіальному сервісному Центрі МВС м. Краматорськ щодо надання сервісних 

послуг МВС, а у грудні місяці адміністратори розпочали прийом документів з 

вказаного напрямку. Також отримано всі необхідні доступи та логіни для надання 

комплексної послуги «Малятко». 

В жовтні 2020 року у Центрі надання адміністративних послуг за підтримки 

Міністерства цифрової трансформації запроваджено «шерінг документів» через 

застосунок ДІЯ, для участі в пілотному проекті було відібрано лише 3 ЦНАП з усієї 

України. 

Протягом 2020 року адміністраторами відділу було здійснено 18 виїздів для 



надання адміністративних послуг за місцем перебування заявника за допомогою 

валізки “Мобільний адміністратор”. Надано 1699 відповідей на запити органів 

державної влади.  

Надходження від сплати за надання адміністративних послуг за 2020 рік 

склали близько 326,6 тис. грн. 

За підтримки Програми ООН з відновлення та розбудови миру Центр 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської міської ради 

забезпечено системою електронного документообігу, а також спеціалізованим 

автомобілем «Мобільний ЦНАП» для наближення послуг до людей. 

 Юридичним відділом надавалися консультації за зверненнями громадян 

кожного дня протягом робочого часу, щодо кожного звернення надана відповідь у 

межах чинного законодавства та роз'яснення — 72 консультації.  
 

За 2020 рік працівниками юридичного відділу, у зв’язку з представленням 

інтересів Лиманської міської ради прийнято участь у 355 судових справах;  

Підготовлено та направлено до суду від імені Лиманської місткої ради 16 заяв 

про визнання спадщини відмерлою та передачу у комунальну власність 

безхазяйного майна. За рішеннями Краснолиманського міського суду Донецької 

області у комунальну власність було передано 8 будинків, 2 квартири та 5 

земельних ділянок. 

За результатами оскарження дій правоохоронних органів за рішенням суду 

закрито кримінальне провадження та скасовано арешт земельних ділянок 

комунальної власності, право оренди на які продано за результатами аукціону та 

поповнено місцевий бюджет 2020 року. 

Матеріали кожної судової справи ретельно аналізуються, вивчаються правові 

позиції сторін у справі, готуються відповідні письмові пояснення, відзиви, 

заперечення, клопотання які долучаються до матеріалів справ.  

Начальником юридичного відділу було укладено від імені Лиманської міської 

ради 9 нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, та 

подано 24 заяви до державного реєстратора для реєстрації прав на нерухоме майно 

комунальної власності. 

Спеціалісти юридичного відділу приймають участь у роботі спостережної 

комісії виконавчого комітету Лиманської міської ради. Свою діяльність 

спостережна комісія здійснює відповідно до положення про спостережну комісію.  

За звітний період було проведено 3 засідання комісії. Комісія співпрацює з 

Лиманським відділом пробації, протягом звітного періоду було розглянуто 19 

повідомлень про можливість проживання осіб які звільняються з міст позбавлення 

волі та надано відповіді.  

Одним з пріоритетних напрямів в діяльності відділу також є забезпечення 

діяльності адміністративної комісії виконавчого комітету Лиманської міської ради.  



Головний спеціаліст юридичного відділу призначений секретарем 

адміністративної комісії виконавчого комітету Лиманської міської ради. Свою 

діяльність адміністративна комісія здійснює відповідно до діючого законодавства 

України. Розгляд адміністративних справ здійснюється по мірі надходження 

адміністративних матеріалів. Так за 12 місяців 2020 року адміністративною 

комісією при виконавчому комітеті Лиманської міської ради було проведено 10 

засідань, на яких розглянуто 24 адміністративні справи.  

 

На протязі 2020року відділом земельних відносин було підготовлено 2053  

проектів рішень Лиманської міської ради стосовно регулювання земельних 

відносин, з них: 

939 рішення стосовно надання дозволів на розроблення документації з 

землеустрою 

802 рішень стосовно затвердження розробленої документації з землеустрою 

312 рішення стосовно регулювання інших земельних питань. 

Здійснений облік 1981 договорів оренди землі комунальної власності ,щодо 

контролю термінів дії, зміни істотних умов. Оформлено та поновлено 56 договорів 

оренди землі та 30 додаткових угод .До бюджету ОТГ надійшло 491924,50 грн. 

Спільно з юридичним відділом проведено роботи щодо продажу 2-х 

земельних ділянок комунальної власності на якій знаходяться об’єкти нерухомого 

майна , в цілому до місцевого бюджету надійшло 129150,0 грн. 

Відділом проведена робота у створенні та затвердженні переліку 

інвестиційно-привабливих земельних ділянок, які або право на оренду яких можуть 

буди продані на конкурентних засадах у 2016-2019 роках по м. Лиман Донецької 

області. До переліку включено 15 земельних ділянок, на які вибрано виконавців 

проведення земельних торгів , розробляється документація з землеустрою, земельні 

ділянки заплановано провести торги у 2021 році. Відбулися торги 1 земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення до бюджету 

ОТГ надійшло 708579,32грн. 

Спеціалістами відділу земельних відносин сумісно з Головним управлінням 

Держгеокадастру проведена робота щодо визначення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення для проведення інвентаризації. До земель 

комунальної власності передано 1999 га. 

 

Загальним відділом виконавчого комітету Лиманської міської ради 

підготовлено та надано 55 відповідей на запити на інформацію, що надійшли в 

порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», 

організовано розгляд 1107 звернення громадян (у 2019 році 1685 звернення, 

зменшення на 576 звернення), з них надійшли поштою - 841 звернення, на 

особистому прийомі – 266 звернень відповідно. В своїх зверненнях громадяни 

порушували різноманітні питання, всього порушено 1394 питання, проти 



аналогічного періоду 2019 року їх кількість зменшилась на 817 питань.  

Організовано 10 засідань комісії по наданню матеріальної допомоги та 

допомоги на поховання, на яких розглянуто 1076 заяви. Загалом надано 

матеріальної допомоги на суму 1699,550 тис.грн. 

 Міським головою та його заступниками проведено 59 «прямих ліній», 

виїзних та особистих прийомів, на які звернулося 193 громадянина. 

 В 2020 році у зв’язку з обмеженням пересування громадським транспортом 

загальним відділом виконавчого комітету міської ради було виготовлено 1626 

спеціальних перепусток для проїзду у громадському транспорті та службовому 

поїзді працівникам підприємств, установ та організацій, які забезпечували 

життєдіяльність міста в умовах карантинних обмежень, спричинених гострою 

респіраторною хворобою COVID-19. 

Архівним відділом виконавчого комітету Лиманської міської ради протягом  

2020 року підготовлено до передавання документів Яцьківської та Криволуцької 

сільських рад на державне зберігання до державного архіву Донецької області. 

До архівного відділу надійшло 786 запитів, з них: 

- прийнятих на особистому прийомі - 285. 

Виконання запитів: 

- тематичних: надійшло — 50 запитів, 

з позитивним результатом — 48; 

- майнових: надійшло — 52 запити, 

з позитивним результатом — 50; 

- соціально – правового характеру: надійшло – 684 запити. 

 

 Для поліпшення роботи із зверненнями громадян архівний відділ надає 

консультації засобами телефонного зв’язку та за допомогою електронної пошти. 

 

За період роботи в 2020 році відділом обліку та звітності виконкому за 

рахунок коштів з місцевого бюджету були здійсненні видатки на капітальні ремонти  

наступних об’єктів :  

- Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі Лиманської міської ради за 

адресою: с. Рубці,вул. Центральна,18) у сумі 15,6 тис. грн.; 

 

- Капітальний ремонт адміністративної будівлі Лиманської міської ради за 

адресою: м. Лиман, вул. Привокзальна,25(заміна вікон )у сумі 49,3 тис. грн.; 

- Улаштування системи опалення, водопостачання та водовідведення 

адміністративної будівлі за адресою: с. Рідкодуб, вул.Центральна,108 у сумі 

49,9 тис. грн.; 

- Капітальний ремонт внутрішніх приміщень адміністративної будівлі за 

адресою: с. Рідкодуб, вул. Центральна,108 у сумі 249,9 тис. грн.; 

- Капітальний ремонт внутрішніх приміщень адміністративної будівлі за 

адресою: с. Рубці, вул.Центральна,18 у сумі 249,0 тис. грн.; 

Протягом 2020 відділом обліку та звітності здійснено 23 спрощених 

процедур закупівель через електронну систему PROZORRO на суму загальну суму 

1749,4 тис. грн, відповідно яких укладено 14 договорів на загальну суму 1562,6 тис. 

грн. економія коштів склала 186,8 тис. грн., яка була перенаправлена на інші 

потреби. 



           Планування та касове виконання загального та спеціального фонду складене  

з 34 бюджетних програм, які представлені  на сайті міської ради (згідно Додатку 1- 

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами 

економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування 

бюджету). 

 

Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого 

комітету Лиманської міської ради  

Основні питання організаційної роботи протягом 2020 року: 

- Організовано та проведено 18 сесій та 21 пленарне засідання міської ради, 

- Проведено 80 засідань постійних комісій міської ради, 

- Узагальнено та підготовлено 12 планів заходів виконавчого комітету міської 

ради, 

- Підготовлено паспорт  Лиманської ОТГ та 2 паспорти з питань внутрішньої 

політики; 

Згідно основних завдань з питань внутрішньої політики у 2020 році 

підготовлено і проведено: 

- 32 звіти з виконання планів до загальнодержавних заходів, 7 

загальноміських заходів, 33 заходи національно-патріотичного напрямку, 11 

круглих столів; 

 - овано вручення 89 Почесних грамот міської ради, 140 Подяк міського 

голови; 

 -підготовлено 412 публікацій на офіційному сайті міської ради, 412 

публікацій на сторінці Facebook, 120 фотопідтвердження подій, що відбулися в 

громаді. 

За звітний період роботи відділом державної реєстрації прийнято і 

розглянуто 4503 заяви про державну реєстрацію права власності та інших речових 

прав на нерухоме майно, 424 заяви юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 

зареєстровано 12 юридичних осіб,  250 фізичних осіб- підприємців, припинена 

діяльність 216 фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб–2. Надано витягів з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців  та 

громадських формувань –114,  надано інформаційних довідок з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно -234. 

Всього зареєстровано на території Лиманської ОТГ станом на 01.01.2021 року 

фізичних осіб – підприємців - 657, юридичних осіб - 1238. 

Згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень»  передбачена державна реєстрація права власності на 

нерухоме майно та їх обтяжень в межах області. У зв’язку з цим відділом державної 

реєстрації приймаються та розглядаються заяви про державну реєстрацію прав 

власності та інших речових прав на нерухоме майно. Це заяви щодо державної 

реєстрації права оренди землі, реєстрація права власності на земельні ділянки- 

Бахмутський, Слов’янський та Костянтинівський райони. Крім цього, відділом 

проводилась державна реєстрація об’єктів нерухомого майна громадян та 

юридичних осіб з міст  Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ та 



Слов’янський район, Бахмут та Бахмутський район. 

За вказаний період надійшло грошових коштів на суму 666,6тис. грн., що на 

352,0тис. грн. менше ніж за аналогічний період 2019 року. Надійшло до місцевого 

бюджету адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців 55,5 тис. грн., що на 7,3 тис. грн. більше ніж за 

аналогічний період 2019 року; адміністративного збору за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно 472,1 тис. грн., що на 477,9тис. грн. менше ніж в 

2019 році; за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців та за надання інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно надійшло 24,2 тис. грн., із них до державного 

бюджету 24,2 тис. грн.;  адміністративний збір за скорочення термів надання послуг 

у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 5,3 тис. грн., у тому 

числі до місцевого бюджету 5,3 тис. грн.. 

 Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Лиманської ОТГ 

на 2020 рік відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Лиманської міської ради були заплановані наступні заходи, а саме: 

- Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) 

на особливий період та мирний час» до Схеми планування території району 

(в межах Лиманської об’єднаної територіальної громади) 

- Експертиза  містобудівної документації -  «Внесення змін до генерального 

плану м.Лиман Донецької області з розробленням плану зонування та 

детальних планів окремих територій» 

- Експертиза  містобудівної документації - «Схема планування території 

району (в межах Лиманської об’єднаної територіальної громади) 

- Містобудівна документація: «Внесення змін до генерального плану смт 

Зарічне Лиманського району з розробленням плану зонування» 

 08.10.2020 в системі публічних закупівель “ProZorro” проведені торги по 

закупівлі послуги  розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

(цивільної оборони) на особливий період та мирний час» до Схеми планування 

території району (в межах Лиманської об’єднаної територіальної громади). 

13.10.2020 визначено переможця - ТОВ "ПОЖЗАХИСТ-2006". Робота виконана у 

грудні 2020 року. 

 Відділом протягом 2020 року проводилась наступна робота: 

 - внесені пропозиції щодо визначення території для містобудівних потреб 

згідно з містобудівною документацією, підготовлені висновки з цих питань - 170;  

 - системно проводиться робота щодо наповнення даними реєстрів  

містобудівного кадастру; 

 - надано замовникам містобудівних умов та обмеження забудови земельних 

ділянок —21; 

 - підготовлено наказів про присвоєння/уточнення адрес   — 294; 

 - надано замовникам будівельних паспортів забудови земельної ділянки

 — 42; 

 - оформлено паспортів прив’язки тимчасових споруд    — 13; 

 - у складі комісій приймали участь у вирішенні спірних питань забудови 

земельних ділянок           — 35; 

 - розроблено проектів рішень Лиманської міської ради, виконавчого комітету 

Лиманської міської ради         — 16; 



 - розглянуто звернення громадян, підприємств, установ, організацій — 314; 

 - надано, отримано, зареєстровано, повернуто документів, що дають право на 

виконання підготовчих та будівельних робіт       — 133; 

 - прийнято в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти   — 132; 

 - розглянуто відповідно до закону справи про адміністративні 

правопорушення — 1 (на суму 10, 20 тис.грн.); 

 - укладено   договорів   пайової   участі   у   розвитку   інфраструктури   на  

суму 131,106 тис.грн.), кошти надійшли в повному обсязі; 

 - оформлено дозволів на розміщення реклами    — 3. 

За результатами проведеної роботи відділу з питань праці в 2020 році 

представниками бізнесу додатково оформлено трудові відносини з 133 

працівниками. Після проведених співбесід прийняли рішення, щодо реєстрації 

фізичними особа-підприємцями 22 фізичних особи (загалом кількість фізичних 

осіб — підприємців за 2020 рік збільшилась на 17 осіб). 

На виконання наказів Головного управління Держпраці у Донецькій області 

інспекторами відділу з питань праці спільно з інспекторами ГУ Держпраці у 

Донецькій області проведено 19 інспекційних відвідувань суб'єктів 

господарювання щодо оформлення трудових відносин роботодавцем та 

дотримання мінімальних державних гарантій. За результатом відвідувань 

нараховано фінансових санкцій на загальну суму 190,2 тис.грн.  

Відділом з питань праці проводиться робота щодо виявлення суб'єктів 

господарювання, які здійснюють діяльність на території Лиманської ОТГ, а 

податок на доходи фізичних до бюджету Лиманської ОТГ не сплачують. Протягом 

2020 року виявлено 7 суб'єктів господарювання — юридичних осіб, які здійснюють 

діяльність в Лиманській ОТГ, а податок на доходи фізичних осіб сплачують до 

інших бюджетів. Станом на 01.01.2021 року 4 з 7 підприємств сплачують 

відповідний податок до бюджету Лиманської ОТГ. З іншими 3 підприємствами 

спільно з Головним управлінням ДПС у Донецькій області, проводиться робота 

щодо залучення їх до сплати податку на доходи фізичних осіб згідно чинного 

законодавства. 

Завдяки проведеним заходам відділу з питань праці з виявлення додаткових 

джерел надходження, до бюджету додатково надійшло 3022,8 тис грн (в тому числі 

податку на доходи фізичних осіб в сумі 2957,8 тис.грн та 65,0 тис. грн фінансові 

санкції). 

До місцевого бюджету надійшло додатково ПДФО 1774,7 тис грн. 

Проведена робота щодо погашення заборгованості зі сплати фінансових 

санкцій, нарахованих відділом з питань праці спільно з ГУ Держпраці у Донецькій 

обл., завдяки якій було погашено заборгованість ТОВ “Сказка озера” в сумі 409,5 

тис.грн.  

Протягом 2020 року до відділу з питань праці запрошено 41 суб'єкт 

господарювання з якими проведено бесіди щодо дотримання трудового 



законодавства (оформлення трудових відносин, дотримання мінімальних 

державних гарантій в оплаті праці та своєчасності виплати заробітної плати). 

Відділ інвестиційної діяльності: 

 Індустріальний парк "Лиманський" є одним із перспективних інвестиційних 

проектів. Виконкомом міської ради проведено роботу щодо забезпечення 

можливості функціонування парку. Розроблено Концепцію індустріального парку, в 

якій чітко сформовані основні завдання проєкту, окреслені очікувані результати від 

його діяльності. Серед найголовніших – підвищення конкурентоспроможності 

території, залучення інвестицій в економіку, розвиток сучасної виробничої та 

ринкової інфраструктури, створення нових робочих місць.  

 Протягом 2020 року проводилась робота по пошуку інвесторів для 

Індустріального парку “Лиманський”. Відповідні інформаційні матеріали 

розміщено на офіційному сайті міської ради в розділі е-сервісів “Інвестиційний 

портал”.  

 

Проведений конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку 

“Лиманський”. За результатами конкурсу Лиманська міська рада 20.02.2020 року 

ухвалила рішення № 7/75-4832 “Про затвердження результатів  конкурсу з вибору 

керуючої компанії індустріального парку “Лиманський”, яким було визначено 

переможця — Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛОГОС-СЕРВІС”. 

 Рішенням міської ради від 19.03.2020 № 7/76-5198 “Про затвердження 

Договору про створення та функціонування індустріального парку “Лиманський” 

затверджений Договір  про створення та функціонування індустріального парку 

«Лиманський», укладений між Лиманською міською радою Донецької області та 

Товариством з обмеженою відповідальністю “ЛОГОС-СЕРВІС” від 26.02.2020 року. 

 Проведено коригування кошторисної частини проектних документацій по 

робочим проектам:  

- “Будівництво водопровідної мережі до промислового майданчика Індустріального 

парку “Лиманський”. Коригування.  

- “Будівництво електромереж до промислового майданчика Індустріального парку 

“Лиманський”. Коригування. 

- “Будівництво газопроводу середнього тиску до промислового майданчика 

Індустріального парку “Лиманський”. Коригування. 

 Для реалізації проектів в рамках Програми “Громадський бюджет 

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

було передбачено—  1000,0 тис. грн..   

В межах Програми за 2020 рік проведена наступна робота: 

- проведено засідання Координаційної ради з проведення конкурсу проектів 

місцевого розвитку в межах цільової програми “Громадський бюджет Лиманської 

об’єднаної громади на 2017-2020 роки”; 

- затверджений календарний план проведення конкурсу проектів місцевого 

розвитку в межах Програми на 2020 рік; 

-  28.02.2020 року проведений консультаційний та навчальний семінар для авторів 

проєктів, які планують брати участь у конкурсі проектів місцевого розвитку в 

межах Програми; 

- проведена інформаційна кампанія конкурсу (розроблені інформаційні листівки, 

підготовлено стаття у міській газеті “Лиманская Сторона”, розміщені матеріали на 



офіційному сайті та сторінці Facebook міської ради та відділу інвестиційної 

діяльності, інвестиційному порталі). 

 На засіданні Координаційної ради конкурсу проектів місцевого розвитку в 

межах місцевої цільової програми “Громадський бюджет Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2020 роки”, згідно протоколу № 2 від 03.08.2020 

року, було вирішено термін подання заявок для участі в Конкурсі продовжити до 

зняття карантинних обмежень.  

 Станом на 01.01.2021 року Програма не виконана, в зв’язку з тим, що 

карантинні обмеження не були зняті і кошти були перенаправлені на заходи щодо 

запобігання поширенню на території Лиманської об'єднаної територіальної громади 

коронавірусу COVID-19. 

14 квітня 2020 року відбулось підписання 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”.  

   4 вересня 2020 року була підписана угода про створення “Прикордонного 

об’єднання міжтериторіального співробітництва “Слобожанщина” між 

представниками: м. Кремінна, м. Лиман, м. Чугуїв, с. Польова, м. Дергачі, 

м.Тростянець. Відповідно до онлайн зустрічі від 25 вересня 2020 року, спільним 

рішенням всіх громад — учасників проєкту було вирішено подати спільну заявку на 

конкурс проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. 

 

 Протягом 2019 року відділом інформаційних технологій виконавчого 

комітету Лиманської міської ради була проведена певна робота, а саме: 

-усунення можливих дефектів та недоліків программного забезпечення відділів, 

управлінь та служб виконкому міської ради; 

-допомога користувачам обчислювальних машин в отриманні основних навичок 

у роботі з засобами комп’ютерної техніки; 

-забезпечення належного технічного функціонування сервісів Лиманської 

SMART громади: "Поіменне голосування депутатів Лиманської міської ради", 

"Єдиний інформаційний інвестиційний портал Лиманської ОТГ"  "АІС 

енергосервіс" "Єдиний інформаційний інвестиційний портал Лиманської ОТГ", 

"Громадський бюджет Лиманської об'єднаної териториальної громади", 

"Електронні Петиції Лиманської об'єднаної териториальної громади", "Електронні 

консультації з громадськістю". 

-оновлення інформаційного вмісту на Веб-порталі. За 2020 рік на офіційному 

сайті Лиманської міської ради було оприлюднено понад 2000 публікацій у 



рубриках: Новини; Анонси; Оголошення. 

Оброблено та розміщено 27 відеофайлів. (засідання сесій міської ради, тощо) 

Також, були зміни та доповнення в таких розділах: 

Лиманська ОТГ: Міська символіка;Загиблі герої АТО. 

Міське врядування: Міський голова; Заступники міського голови; 

Структура;Старости; Виконком міської ради; Міська рада. 

 Для відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 2020 рік позначився проведенням місцевої виборчої 

компанії — Місцеві вибори 2020.  

Для організації підготовки та проведення голосування використовувалися 45 

звичайних та 2 спеціальні виборчі дільниці на постійній основі.  

Для забезпечення волевиявлення виборців у день голосування на основі 

відомостей бази даних Реєстру відділом ведення Державного реєстру виборців 

були складені попередні та уточнені списки виборців. Кількість виборців, 

включених до уточнених списків на постійних виборчих дільницях складали:  

- попередні списки виборців 35654 виборця; 

- уточненні списки виборців 35592 виборця. 

 Водночас виборці, які бажали проголосувати не за своєю виборчою адресою 

мали можливість скористатися процедурою  зміни виборчої адреси, їх кількість 

склала 128 осіб. 

В 2020 року ЦВК були запроваджені електронні сервіси, розміщені на сайті 

ДРВ, за допомогою яких виборці мають можливість перевірити своє включення 

до бази даних Державного реєстру виборців (“Особистий кабінет виборця”). Всі 

електронні запити виборців розглядаються та обробляються працівниками 

відділу та надсилаються відповіді на електронні адреси заявників. Загальна 

кількість таких запитів в “Особистому кабінеті виборця” в 2020 році становить 

105 осіб.  

Окрім електронного звернення виборці особисто звертаються з письмовим 

запитом до відділу з проханням надати роздрук їхніх персональних даних. Так 

протягом 2020 року до відділу звернулося із заявами щодо змісту їх 

персональних даних у Реєстрі - 1012 виборця. Заяви щодо включення до Реєстру  

подали - 37 виборців, заяви щодо зміни ідентифікаційних даних - 177 виборця,  

заяви щодо зміни виборчої адреси - 128 виборців. 

На виконання Указу Президента України про набуття/скасування 

громадянства України щомісяця відділом ведеться уточнення факту 

громадянства осіб з Указів Президента на території Лиманської ОТГ, за 2020 рік 

їх кількість склала 172 особи.  

Протягом всього 2020 року основні зусилля органів управління і сил 

цивільного захисту Лиманської міської ради були спрямовані на забезпечення 

постійної готовності до дій за призначенням, чіткого управління проведенням 

рятувальних та інших невідкладних робіт, реалізацію державної політики в сфері 



захисту населення і територій від впливу факторів техногенного та природного 

характеру. 

За звітний період проведено 14 засідань постійної міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки(ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (НС). Ухвалені 

рішення сприяли успішному розв'язанню завдань подолання та попередження НС, 

підготовки об'єктів господарської діяльності й населення відповідно до вимог 

керівних документів ДСНС України й протокольних рішень обласної комісії з 

питань ТЕБ та НС. 

Виявлено та ліквідовано 35 вибухонебезпечних предметів часів АТО та 

другої світової війни. Токсичних, небезпечних, хімічних і отруйних речовин не 

виявлено. Джерел іонізуючого випромінювання не знайдено. 

В 2020 році зареєстровано і ліквідовано 55 випадків лісових пожеж на 

загальній площі 8,3 гектарів (низові). Охорона лісу від пожеж здійснюється 5 

лісництвами, площа яких становить 32,0 тис. гектарів. Витрати на гасіння лісових 

пожеж склали близько 80,0 тис. гривень. План заходів щодо охорони лісів від 

пожеж у минулому році виконаний. Особовий склад протипожежних формувань і 

спеціалізованих міських служб ЦЗ показав високий рівень готовності й 

оперативність. Завдяки добрій взаємодії на всіх рівнях управління, матеріальній і 

фінансовій підтримці протипожежних сил ЦЗ вдалося стримати розвиток лісових 

пожеж на більших площах, а збитки звести до мінімуму. 

Велика робота проводиться старостами та спеціалістами  виконавчого 

комітету Лиманської міської ради на старостинських округах. 

По Ямпільському старостинському округу протягом 2020 року проведено: 

- озеленення території старостинського округу, 

- придбання та встановлення дитячих майданчиків по вул. Кринична у с. Закітне, 

по вул. Лісна у смт. Ямпіль; 

- проведено ремонти мережі зовнішнього освітлення у смт. Ямпіль та с. Закітне. 

Складено проектно-кошторисну документацію на додаткове освітлення у 

смт.Ямпіль. 

- в Ямпільському  навчально-виховному комплексі замінено теплотрасу від 

котельні до закладу (120 м). 

- організація вивозу твердих побутових відходів. 

 

 На території Зарічненського старостинського округу за 2020 рік було 

здійснено: 

- по Торському НВК поточний ремонт спортзалу: заміна вікон, ремонт ганку 

- по Зарічненській ЗОШ зроблені поточні ремонти, а саме: стелі, класів, 

санвузлів, гідродинамічне очищення каналізаційної мережі та очисних споруд, 

 заміна дверей будівлі, заміна вікон.; 

- - по Торському НВК зроблені поточні ремонти а саме: спортзалу, заміна 

вікон, ремонт ганку; 



- - придбання елементів для дитячих спортивно-ігрових майданчиків ( 12 

елементів, 5 тренажерів ); 

- - поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення; 

- встановлено огорожу на дитячих спортивних майданчиках загальною 

довжиною 180 м ; 

- - встановлено дві автобусні зупинки; 

- - проводився поточний ремонт пам’ятників. 

 

- Виконані заходи на території Дробишевського старостинського округу за 

період 2020 року: 

- -поточний ремонт памятників; 

- - надання допомоги жителям округу у вигляді дров; 

- - поточний ремонт асфальтного покриття по вул.- Слобожанська, 

Магістральна, Державна; 

- -грейдерування 4 доріг; 

- -встановлення лавки-1 шт, урни-10 шт, завезення піску-132 т. 

 
       У 2020 році  в Новоселівському старостинському окрузі   була проведена 

робота по благоустрою селища, а саме: 

- проведено поточний ремонт доріг  обласного значення (Партизанська, 

Шевченко, Центральна, Тракторна); 

- проведено поточний ремонт доріг  комунальної власності (Соборна, Віктора 

Семенова); 

- капітальний ремонт колодязів (вул. Партизанська, Шевченко, 1 Травня, 

Вишнева); 

- поточний ремонт автобусних зупинок (фарбування, цементування); 

- установка нової зупинки; 

 

  По Криволуцькому старостинському округу в 2020 році: 

- проведений поточний ремонт  4 пам’ятників   воїнам Другої світової війни; 

- проведений  поточний  ремонт державної автодороги через села Озерне, 

Крива Лука, Каленики. (підрядник Славдорбуд»); 

- проведено поточний ремонт  3-х дитячих спортивно-ігрових майданчика в 

селах Крива Лука, Озерне, Діброва. 

 

Протягом 2020 року на території Рубцівського старостинського округу 

були проведені:  

- капітальний  ремонт даху адмінбудівлі; 

- капітальний ремонт тротуару с. Рубці; 

- ремонт фойє Рубцівського центру культури та дозвілля; 

- проведено поточний ремонт доріг с. Рубці та с. Лозове; 

- виконано ремонт приміщення для відкриття поліцейської дільниці в 

приміщенні адмінбудівлі. 

 

  На території Коровоярського старостинського округу у 2020 році: 



- виконано грейдерування вул. Вишнева - (500х4) 2000 м²; вул. Миру - (1000х4) 4000 

м²); 

- - виконано поточний (ямковий) ремонт твердого покриття по вул. Миру; 

- - - виконано поточний ремонт обладнання дитячого ігрового майданчика на перетині 

вул. Ветеранів та вул. Новоселів; 

- виконано поточний ремонт сільських торгових рядів. 

 

Виконані заходи на території Шандриголівського  старостинського округу у 

2020 році: 

- заміна та установка опалювального котла в Шандриголівській ЗОШ; 

- поточний ремонт обрядової кімнати в сільському будинку культури; 

- поточний ремонт пам’ятників; 

- встановлено додатково 1 лавку, 10 урн (контейнерів); 

- завезення піску на дитячі майданчики та кладовища; 

- надання допомоги жителям округу у вигляді дров; 

- грейдерування доріг. 

 

На території Яцьківського старостинського округу  у 2020 році:  

- проведено поточний ремонт 3 пам’ятників загиблим воїнам в Другій світовій 

війні та проведений благоустрій братських могил в селех Яцьківка та Кримки; 

- проведено капітальний ремонт насоса на свердловині в с. Кримки; 

- встановлено в’їзні стели. 

 

Протягом 2020 року на території Рідкодубівського старостинського округу 

були проведені:  

- ямковий ремонт 10 доріг комунальної власності на території с. Рідкодуб, с. 

Карпівка, сел. Нове; 

- поточний ремонт водогону в селищі Нове; 

- доставка продуктових наборів від спонсорів за місцем проживання громадянам 

похилого віку, інвалідам,  які опинилися в скрутному становищі за час 

карантину. 

 

Свою діяльність у 2021 році виконавчий комітет Лиманської міської 

ради будуватиме за напрямками, визначеними Стратегією розвитку 

Лиманської ОТГ до 2025 року та Програмою економічного і соціального 

розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік. 

 

 

 

Керуючий справами   

виконавчого комітету міської ради      О. В. Погорелов 

 

 



                                                                                          (тис. грн.)

План на 2020рік з 

урахуванням 

внесених змін

Касове виконання 

за 2020рік

План на 2020рік з 

урахуванням 

внесених змін

Касове виконання 

за 2020рік

План на 2020рік 

з урахуванням 

внесених змін

Касове виконання 

за 2020рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всього: 103 789,5 98 430,1 67 268,4 44 431,2 171 057,9 142 861,3

2110 35 213,6 35 210,2 0,0 0,0 35 213,6 35 210,2

2120 7 758,0 7 742,2 0,0 0,0 7 758,0 7 742,2

2200 7 973,5 6 864,7 991,5 471,6 8 965,0 7 336,3

2600 50 332,1 46 228,8 0,0 0,0 50 332,1 46 228,8

2700 2 416,6 2 311,4 0,0 0,0 2 416,6 2 311,4

2800 95,7 72,8 0,0 0,0 95,7 72,8

3100 0,0 0,0 6 390,6 6 159,5 6 390,6 6 159,5

3200 0,0 0,0 59 886,3 37 800,1 59 886,3 37 800,1

або класифікації кредитування бюджету

по виконавчому комітету Лиманської міської ради

Загальний фонд

1.             Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Лиманської міської ради та її виконавчих органів

                                                                                                                                                                                                                                              Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами

з деталізацією за кодами економічної

класифікації видатків бюджету

(найменування головного розпорядника коштів

державного бюджету)

за 2020 рік

Спеціальний фонд Разом

Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:

в т.ч. за бюджетними програмами:

Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

бюджету/код 

економічної 

класифікації видатків 

бюджету або код 

кредитування бюджету

Код 

функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією 

видатків та кредитування бюджету



Завдання 1: Забезпечення виконання наданих 

законодавством повноважень виконавчому комітету 

Лиманській міській раді    

Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічної бази 

0210150/2110 0111               30 843,6                   30 840,2               30 843,6                  30 840,2   

0210150/2120 0111                 6 796,6                     6 791,5                 6 796,6                    6 791,5   

0210150/2200 0111                 3 587,7                     2 930,5                          814,9                       295,0                 4 402,6                    3 225,5   

0210150/2800 0111                      59,3                          36,4                      59,3                         36,4   

0210150/3100 0111                     1 908,1                    1 908,1                 1 908,1                    1 908,1   

0210191/2200 0950
Завдання 1.  Забезпечити належне фінансування 

проведення місцевих виборів
                2 362,2                     2 301,4                                 -                               -                  2 362,2                    2 301,4   

Завдання 1: Забезпечення надання населенню 

амбулаторно-поліклінічної допомоги.

Завдання 2: Забезпечення надання населенню 

стаціонарної медичної допомоги          

Завдання 3. Забезпечення функціонування лікарні в 

частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв

Завдання 4. Зміцнення матеріально-технічної бази

Завдання 5. Противоепідемічні заходи

0212010/2600 0731                 18 515,9                     16 696,0                                   -                                 -                  18 515,9                    16 696,0   

0212010/3200 0731                             -                                  -                          1 208,7                       1 208,7                   1 208,7                      1 208,7   

0212111/2600 0726

Завдання 1. Забезпечення функціонування центру 

первинної медико-санітарної допомоги в частині оплати 

комунальних послуг та енергоносіїв

                1 459,6                     1 032,6                                 -                               -                  1 459,6                    1 032,6   

Завдання 1: Забезпечення хворих на цукровий діабет 

препаратами інсуліну     

Завдання 2: Забезпечення хворих на нецукровий діабет 

препаратами десмопресину    

2.             Мета бюджетної програми:  Забезпечити належне фінансування проведення місцевих виборів

3.             Мета бюджетної програми: підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

0212144/2700 0763                 2 160,5                     2 105,3   

              41 287,2                   40 598,6   

                    1 208,7                    1 208,7               19 724,6   

              2 160,5                    2 105,3   

               42 801,7   0210150 0111

0212010 0731               18 515,9                   16 696,0   

                    2 723,0                    2 203,1               44 010,2   

4.             Мета бюджетної програми:  зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

5.                Мета бюджетної програми: Зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремих категоріям хворих, забезпечення потреб населення у лікарських 

засобах 

                              -                               -    

               17 904,7   



Завдання 1. Забезпечення профілактики захворювань 

населення та підтримки громадського здоров'я за місцем 

проживання (перебування)

Завдання 2. Зміцнення матеріально-технічної бази 

Завдання 3 Проведення інвентаризації об'єктів майна 

комунальної власності КНП "Лиманська ЦРЛ" за адресою м. 

Лиман вул. Незалежності,64

Завдання 4. Забезпечення противоепідемічних заходів

0212152/2600 0763                   6 370,6                       4 973,8                                   -                                 -                    6 370,6                      4 973,8   

0212152/3200 0763                             -                                  -                          9 120,7                       8 868,3                   9 120,7                      8 868,3   

0213210/2600 1050 Організація та проведення громадських робіт                    430,0                        429,8                                 -                               -                     430,0                       429,8   

0213242/2700 1090
Завдання 1: Забезпечення надання додаткової допомоги 

почесним громадянам міста
                       7,2                            7,2                                 -                               -                         7,2                           7,2   

0214082 0829 Завдання 1: Інші заходи в галузі культури і мистецтва                    359,4                        308,5                                 -                               -                     359,4                       308,5   

0214082/2200 0829                    184,0                        183,1                                 -                               -                     184,0                       183,1   

0214080/2700 0829                    175,4                        125,4                                 -                               -                     175,4                       125,4   

0216011/2600 0610
Завдання 1. Утримання, поточний та капітальний ремонт 

житлового фонду
                2 956,4                     2 956,4                                 -                               -                  2 956,4                    2 956,4   

0216012/2200 0620
Завдання 1. Розробка енергоефективної схеми 

оптимізації системи теплопостачання міста
                   359,6                              -                                  -                               -                     359,6                             -    

0212152 0763                   6 370,6                       4 973,8                       8 868,3                 15 491,3   

7.         Мета бюджетної програми: Забезпечення організації та проведення громадських робіт

                 13 842,1   

10.         Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов 

проживання мешканців міста

                      9 120,7   

8.             Мета бюджетної програми: забезпечення надання додаткової допомоги почесним громадянам міста

9.             Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6.                Мета бюджетної програми: Зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремих категоріям хворих, забезпечення потреб населення у лікарських 

засобах 

11.         Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей систем централізованого теплопостачання, підвищення якості послуг з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, 

забезпечення захисту прав та інтересів споживачів, залучення інвестицій на модернізацію теплового господарства та житлового фонду.



0216013 0620
Завдання 1. Утримання та поточний ремонт 

водопровідно-каналізаційного господарства
                   489,5                        471,4                            37,0                         37,0                    526,5                       508,4   

0216013/2200 0620                    174,5                        174,5                                 -                               -                     174,5                       174,5   

0216013/2600 0620                    315,0                        296,9                                 -                               -                     315,0                       296,9   

0216013/3200 0620                           -                               -                             37,0                         37,0                      37,0                         37,0   

Завдання 1:  Облаштування, забезпечення та утримання 

в належному стані об'єктів благоустрою міста, сіл, 

селищ Лиманської ОТГ

Завдання 2: Проведення поточного ремонту об'єктів 

благоустрою міста, сіл, селищ Лиманської ОТГ

Завдання 3: Проведення капітального ремонту об'єктів 

благоустрою міста, сіл, селищ Лиманської ОТГ

0216030/2600 0620               12 955,8                   12 514,5                                 -                               -                12 955,8                  12 514,5   

0216030/3200 0620                           -                               -                        2 998,4                    2 916,3                 2 998,4                    2 916,3   

Завдання 1: Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства (для осіб з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування)

Завдання 2 Придбання житла для лікарів: для сімейного 

лікаря амбулаторії ЗП-СМ смт. Дробишеве та для лікаря-

кардіолога 

Завдання 3: Придбання у комунальну власність квартир 

для надання у тимчасове користування внутрішньо 

переміщеним особам

0216090/2600 0640
Завдання 1. Демонтаж будівлі за адресою м.Лиман 

вул.Ів.Лейко, 17
                   150,0                        150,0                                 -                               -                     150,0                       150,0   

0217210/2200 0432
Завдання 1. Поточний ремонт на дільниці підземного 

газопроводу
                     83,7                          73,3                                 -                               -                       83,7                         73,3   

              2 247,5   0216082/3100 0610                           -                               -                        2 247,5                    2 121,8   

16.             Мета бюджетної програми:  Забезпечення газопостачанням мешканців Лиманської ОТГ

                 2 121,8   

14.             Мета бюджетної програми:  Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

15.         Мета бюджетної програми: Створення умов для надійної та безперебійної діяльності у сфері житлово-комунального господарства

            15 954,2                  15 430,8                    2 916,3   

12.         Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей водопровідно-каналізаційного господарства і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, 

покращення умов проживання мешканців міста

13.         Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста, сіл та селищ Лиманської ОТГ

0216030 0620               12 955,8                   12 514,5                       2 998,4   



Завдання 1. Капітальний ремонт об’єктів житлово-

комунального господарства міста і утримання їх у 

належному стані.

Завдання 2. Розробка проектно-кошторисної 

документації та коригування існуючої ПКД.

0217322/3200 0443

Завдання 1. Виготовлення робочого проекту по об’єкту " 

Капітальний ремонт інженерних мереж амбулаторії ЗП- 

СМ смт. Зарічне технічний ресурс яких вичерпано, за 

алресою: вул. Центральна104 смт. Зарічне Лиманський р-

н, Донецька область"

                          -                               -                             43,2                         43,2                      43,2                         43,2   

Завдання 1. Реконструкція дитячого майданчика, 

прилеглої території до будівлі Центра культури та 

дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та дороги по 

вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті 

Лиман

Завдання 2.Виготовлення проектно-кошторисних 

документацій

Завдання 3.Капітальний ремонт адміністративних 

будівель 

0217330/3100 0443                           -                               -                        2 040,5                    1 935,1                 2 040,5                    1 935,1   

0217330/3200 0443                           -                               -                      30 185,7                    8 484,7               30 185,7                    8 484,7   

0217350/2200 0443

Завдання 1. Розробка розділу «Інженерно-технічні 

заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на 

особливий період та мирний час» до Схеми планування 

території району (в межах Лиманської ОТГ)

                     72,9                          72,9                                 -                               -                       72,9                         72,9   

0217370/2700 0490
Завдання 1. Навчання студентів в вищих навчальних 

закладах
                     40,4                          40,4                                 -                               -                       40,4                         40,4   

                          -                      32 226,2                  10 419,8               32 226,2   0217330 0443

17.             Мета бюджетної програми:  Забезпечення розвитку інфраструктури міста. Підвищення експлуатаційних властивостей об’єктів житлово-комунального господарства міста і утримання їх у належному стані.

0217310/3200 0432                           -                               -                        7 180,3                    7 176,1                 7 180,3   

               10 419,8   

20. Мета бюджетної програми: Запезпечення розвитку інфраструктури території

                           -    

21. Мета бюджетної програми: оплата навчання студентів з метою забезпечення населення міста та району кваліфікованим лікарським персоналом, збереження здоров’я населення.

22. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи автомобільного транспорту на міському маршруті

19.             Мета бюджетної програми: Поліпшення соціальної інфраструктури міста.

                 7 176,1   

18. Мета бюджетної програми:  Забезпечення розвитку інфраструктури території



0217412/2600 0451

Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими 

та економічно обгрунтованими тарифами на послуги з 

перевезення пасажирів і багажу автомобільним 

транспортом на міському маршруті

                   111,6                        111,6                                 -                               -                     111,6                       111,6   

0217413/2600 0451

Завдання 1.Фінансова підтримка КП «Лиманська СЄЗ» 

(компенсація збитків за міські перевезення, 

відшкодування заробітної плати водіям та нарахування 

на заробітну плату за період простою за період 

карантину)

                1 029,5                     1 029,5                                 -                               -                  1 029,5                    1 029,5   

Завдання 1: Капітальний, поточний ремонт, 

грейдерування доріг по місту, селам та селищам 

Завдання 2: Оплата за інвентаризацію та виготовлення 

технічних паспортів доріг комунальної власності 

Лиманської об’єднаної територіальної громади

0217461/2600 0456                 6 037,7                     6 037,7                                 -                               -                  6 037,7                    6 037,7   

0217461/3200 0456                           -                               -                        8 873,5                    8 873,5                 8 873,5                    8 873,5   

0217680/2800 0490

Завдання 1. Участь Лиманської ОТГ у Всеукраїнській 

асоціації органів місцевого самоврядування (асоціації 

міст України)

                     36,4                          36,4                                 -                               -                       36,4                         36,4   

Завдання 1.Визначення ринкової вартості нежитлових 

приміщень та об’єктів комунальної вартості, проведення 

незалежних оцінок об’єктів комунальної власності, 

рецензування звіту з незалежної оцінки нерухомого 

майна
Завдання 2.Послуги з технічної інвентаризації об’єктів 

нерухомого майна, виготовлення інвентаризаційних 

справ

Завдання 3.Погашення заборгованості за послуги 

централізованого опалення за адресою: вул. 

Привокзальна,будинок №5 квартира 14 м. Лиман, вул. 

Оборони, будинок 8а квартира №59 м. Лиман

            14 911,2                  14 911,2   

23. Мета бюджетної програми: Покращення умов утримання службового автотранспорту, надання послуг з перевезення пасажирів.

24. Мета бюджетної програми : Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

0217461 0456                 6 037,7                     6 037,7                       8 873,5                    8 873,5   

25. Мета бюджетної програми:  Визначення ціни земельної ділянки, що підлягає продажу

0217650/2200 0490                           -                       13,9                         13,9   

Завдання 1.  Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу, за рахунок 

авансу, внесеного покупцем земельної ділянки

                      13,9   

26. Мета бюджетної програми:  забезпечення ефективності організації місцевого самоврядування на регіональному рівні, забезпечення сталого місцевого розвитку, наближення до європейських стандартів

27.         Мета бюджетної програми: Упорядкування об'єктів комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної громади, отримання даних про їх технічний стан

                 80,10   0217693/2200                      76,70                                -                               -     

                           -                             13,9   

                   80,10                       76,70   0490



Завдання 4. Розроблення звіту з стратегічної екологічної 

оцінки проекту: Програма економічного і соціального 

розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади 

на 2021 рік"

Завдання   1: Проведення збільшення закладки 

матеріально-технічних засобів в місцевий резерв для 

попередження ліквідації надзвичайних ситуацій і 

життєзабезпечення постраждалого населення 

Завдання   2: Підтримка безперебійного функціонування 

та експлуатаційно-технічне обслуговування засобів 

системи оповіщення населення про загрозу виникнення 

НС місцевого рівня

0218120/2200 0320
Завдання 1: Забезпечення безпечних умов відпочинку 

населення  на водних об'єктах
                     11,4                            7,6                                 -                               -                       11,4                           7,6   

Завдання 1:Забезпечення здійснення контролю за 

дотриманням протипожежних вимог, запобігання 

пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

Завдання 2. Зміцнення матеріально-технічної бази для 

надання можливості працівникам "Лиманського центра 

безпеки громадян" проводити навчання з до медичної 

допомоги серед мешканців громади.

Завдання 3. Забезпечення здійсненя гасіння низових 

лісових пожеж, та проведення дезинтифікації бородьби 

з COVID-19

Завдання 4. Для безперебійної діяльності, своєчасного 

реагування  підрозділами КЗ ЛЦБГ на надзвичайні 

ситуаціїї.

0218130/2110 0320                 4 370,0                     4 370,0                                 -                               -                  4 370,0                    4 370,0   

0218130/2120 0320                    961,4                        950,7                                 -                               -                     961,4                       950,7   

0218130/2200 0320                    811,7                        799,0                          162,7                       162,7                    974,4                       961,7   

0218130/2700 0320                      33,1                          33,1                                 -                               -                       33,1                         33,1   

0218130/3100 0320                           -                               -                           194,5                       194,5                    194,5                       194,5   

0218220/2200 0512
Завдання 1. Перевезення призовників  до обласного 

збірного пункту
                     39,4                          39,4                                 -                               -                       39,4                         39,4   

31. Мета бюджетної програми:  Забезпечення транспортного перевезення призовників

29.         Мета бюджетної програми: заходи з організації рятування на водах

30.         Мета бюджетної програми: Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах

28.         Мета бюджетної програми: Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

                    357,2                 6 533,4                    6 510,0   0218130 0320                 6 176,2                     6 152,8                          357,2   

32. Мета бюджетної програми: Забезпечення оптимізації поводження з відходами

0218110/2200 0320                    206,3                        206,3                                 -                               -                     206,3                       206,3   



0218312/3200 0512

Завдання 1. Забезпечення екологічного безпечного 

збирання, перевезення, зберігання, оброблення, 

утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 

відходів (придбання контейнерів)

                          -                               -                           153,8                       134,3                    153,8                       134,3   

0218313/3200 0512
Завдання 1. Ліквідація іншого забруднення 

навколишнього природного середовища
                          -                               -                               5,0                              -                         5,0                             -    

Завдання 1. Проведення  науково-технічних  

конференцій  і  семінарів, організація виставок,  

фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони 

навколишнього природного середовища.

Завдання 2. Функціонування державної системи 

моніторингу навколишнього природного середовища 

Завдання 3. Заходи з озеленення міст і сіл

0218330/3200 0540                           -                               -                             80,0                         58,0                      80,0                         58,0   

 Начальник відділу обліку та звітності, 

    головний бухгалтер                                                                          __________                                                           Наталія МАНЦЕВА

                                                                                                                  (підпис)                                                                          

                   80,0                         58,0   

34.         Мета бюджетної програми: Забезпечення екологічної безпеки території шляхом впровадження практики раціонального використання та охорони природних ресурсів та збереження природного середовища.

0218330 0540                           -                               -    

33. Мета бюджетної програми: Забезпечення оптимізації поводження з відходами

                         80,0                         58,0   


