
Звіт 

виконавчого комітету Лиманської міської ради

про роботу протягом 2018 року.

Структура виконавчого комітету міської ради в 2018 році складалася з 19

відділів.

До  складу  виконавчого  комітету  міської  ради  входять  27  членів

виконкому, з них 12 старост. Основною формою роботи виконавчого комітету є

його засідання. Протягом 2018 року проведено 20 засідань, з них 12 чергових, 8

- позачергових, загалом прийнято 501 рішення.

Міським головою видано 760 розпоряджень з основної діяльності.

За інформацією відділу кадрової  роботи  загальна чисельність Лиманської

міської  ради  та  виконавчого  комітету  міської  ради  становила  134  штатних

одиниць. Структура апарату Лиманської міської ради та її виконавчих органів

налічує : 12 Старостинських округів, 19 структурних підрозділів виконавчого

комітету міської ради та 6самостійних відділів та управлінь міської ради.

Станом на 2018 рік працівниками відділу кадрової роботи виконавчого комі-

тету міської ради було підготовлено 692 розпоряджень міського голови. З них: з

особового складу - 287, з відряджень — 83, з відпусток - 322. 

За звітний період було оголошено 13 конкурсів на заміщення вакантних посад. 

Працівники виконавчих органів Лиманської міської ради в 2018 році приймали 

участь у навчальних заходах за кордоном: Польща, Норвегія, Литва. Також про-

йшли навчання в Асоціації міст України на секціях: з питань освіти, охорони 

здоров’я, земельних ресурсів, соціального захисту, кадри та організація роботи 

ради. 50 посадових осіб виконавчих органів Лиманської міської ради пройшли 

навчання в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників орга-

нів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних під-

приємств, установ і організацій Донецької ОДА відповідно до планів-графіків 

навчань.

Головними  завданнями  виконавчого  комітету  міської  ради  є  створення

безпечних і комфортних умов проживання для мешканців ОТГ та максимальна

реалізація  інтересів  міської  громади  в  реальних  політичних,  економічних  та

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

Для  реалізації  цих  завдань  відділом  економічного  розвитку  і  торгівлі

виконкому  складено  Програму  економічного  і  соціального  розвитку

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями

розвитку на 2019 і 2020 роки (надалі Програма). 

Протягом листопада-грудня 2018 року розроблена  Програма на 2019 рік

та основні напрями розвитку громади на 2020 і 2021 роки. Проведена робота



щодо збору пропозицій до Програми, проведені консультації з громадськістю у

формі публічного громадського обговорення. Програма в повному обсязі опри-

люднена на сайті міської ради.

Крім того, відділом розглянуто 21 звернення громадян з питань, що 

стосуються транспортного обслуговування; проведена робота по придбанню 3 

міських автобуси; розглянуто та вирішено 39 скарг громадян з питань захисту 

прав споживачів.

У 2018 році  була організована робота щодо розробки та  впровадження

інфраструктурних проектів, надано 4 інвестиційні проекти, що можуть реалі-

зовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2018

році, загальною сумою 26,538 млн.грн., співфінансування з бюджету ОТГ 7,2

млн. грн.

В  межах  «Програми  з  відновлення  та  розбудови  миру»,  що

реалізовувалась за підтримки Програми розвитку ООН, проведено роботу щодо

розроблення Стратегії розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади

до 2025 року та її Плану реалізації.

У  2018  році  Лиманській  ОТГ  була  надана  субвенція  з  державного

бюджету  на  формування  інфраструктури  об’єднаних  територіальних  громад.

Наша громада отримала кошти у сумі 9,996 млн.грн. в межах цієї субвенції, яка

була освоєна.  Згідно рішення були передбачені  кошти на співфінансування з

бюджету Лиманської ОТГ у сумі 3,856млн. грн., освоєно:

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської ОТГ від

перехрестя вул. К. Гасієва №4 до кафе "Лісовичок" м.Лиман

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської ОТГ по

провул.Поштовому м.Лиман

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської ОТГ по

вул.Петропавлівська  м.Лиман

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської ОТГ по

провул. Петропавліському м. Лиман

- Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської ОТГ по

вул.Нова с.Нове

-

На протязі 2018 року з міського бюджету були виділені та освоєні кошти на:

1. Житлове господарство – 3,315 млн. грн.(поточний ремонт 23 житлових 

будинків; капітальний ремонт 3 покрівель житлових будинків)

2. Водопровідно-каналізаційне господарство – 1,555 млн. грн.(утримання 

мереж водопостачання та каналізації сіл та селищ Лиманського району, 

поточний ремонт та придбання насосів, очищення свердловин; коригування 

проектно-кошторисної документації по об'єкту  “Капітальний ремонт 

водопровідних мереж с. Рубці, Краснолиманського району;  розробка проектно -

кошторисної документації по об’єкту: «Будівництво водопровідних мереж смт. 

Дробишеве Лиманського району)



3. Теплопостачання – 26,917 тис. грн. (кошти на погашення заборгованості за 

послуги теплопостачання квартир комунальної власності м.Лиман, які були 

придбані для дітей-сиріт в опалювальний період).

  4. Благоустрій:

- Дорожньо-мостове господарство – 19,554 млн.грн.(зимове утримання доріг; 

поточний ремонт 78 доріг, здійснено грейдерування 23 ґрунтових доріг; 

капітальний ремонт 6 доріг (м.Лиман, вулиці Незалежності, Шевченка, 1 

Травня, два етапи вулиці Гасієва, провулок Підстепний), придбання та 

встановлення дорожніх знаків, придбання фарби для розмітки проїзної  частини

автомобільних доріг, поточний ремонт мосту через річку Сіверський Донець  

біля с. Крива Лука.

- Зовнішнє освітлення – 5,760 млн. грн.(капітальний ремонт ліній зовнішнього

освітлення  у  6 населених  пунктах  (с.  Торське,  Зарічне,  Олександрівка,

Новоселівка, Шандриголове, Закітне) та встановлено 199 ліхтарів;  за зовнішнє

освітлення  та  утримання  зовнішнього  освітлення  м.  Лиман,  сіл  та  селищ,

поточний ремонт мереж електропостачання)

-  Зелене господарство – 1,283 млн. грн.(придбано та висаджено 722 одиниці

дерев, 5100 одиниць квіткових рослин; придбання 2 бензопили SHTIL; витрати

з утримання  зелених насаджень та знесення аварійних дерев у кількості  270

одиниць)

- Похоронна справа – 855,623 тис. грн.( утримання та благоустрій кладовищ,

придбання 2760 тон піску, поточний ремонт 28 пам’ятників, придбання вінків

на офіційні заходи).

-  Санітарне  очищення –  1,585  млн.  грн.(вивезено  та  розміщено  на  полігоні

побутове  сміття,  ліквідовано  323  несанкціонованих  звалищ;  придбано  та

встановлено 25 урн, придбання 30 баків для побутового сміття .

-  придбано та  облаштовано 5 дитячих ігрових та  спортивних майданчиків(с.

Рубці, с. Старий Караван, с. Липове, с. Іванівка, м. Лиман по вул.. Пушкіна) на

суму 395,982 тис. грн..

-  Інші  заходи  –  3,728  млн.  грн..(утримання  та  поточний  ремонт  об’єктів

благоустрою;  послуги  з  відлову  безпритульних  тварин:  відловлено  215

безпритульних тварин, які направлені до притулку згідно договору; реалізація 5

проектів Громадського бюджету (смт. Дробишеве, с. Крива Лука, смт. Зарічне, с.

Новоселівка, пров. Телеграфний м. Лиман))

Центром надання адміністративних послуг станом на 2018 рік надається



151  адміністративна  послуга.  На  всі  послуги  розроблено  інформаційні  та

технологічні картки.

ЦНАПом  постійно  проводились  заходи  для  підвищення  комфорту  та

швидкості обслуговування суб’єктів звернення. Результат проведених заходів:

- за підтримки міжнародної технічної допомоги “Зміцнення громадської

довіри”(UCBI II),  Центр забезпечено двома робочими станціями для

оформлення  та  видачі  паспорта  громадянина  України  для  виїзду  за

кордон та  паспорта громадянина України у вигляді  ID-картки з  без-

контактним  електронним  носієм  та  спеціальним  комплектом  меблів

для вказаного обладнання.  Закуплено обладнання та налагоджено ка-

нал конфіденційного зв’язку в мережі Національної системи конфіден-

ційного зв’язку зі створенням комплексної системи захисту інформації.

Загальна вартість проекту склала 530,3 тис. грн.;

- за  підтримки  міжнародної  технічної  допомоги  в  рамках  програми

ПРООН  “Відновлення  і  розбудова  миру”  Центр  забезпечено:

мобільною валізкою адміністратора в кількості 2 шт.; двома комплекта-

ми  мобільних  меблів  (стіл  і  стілець)  для  валізок;  1  електронним

інформаційним кіоском; 1 системою електронної черги .

Загальна сума міжнародної технічної підтримки у 2018 році склала 938,4

тис. грн., кошти бюджету ОТГ на вказані проекти не виділялись.

У 2018 році  приміщення Центру  облаштовано банківським терміналом

самообслуговування. 

Протягом  2018  року  адміністраторами  Центру  зареєстровано  22731

звернення, що в 1,5 рази більше ніж за 2017 рік (15369 звернень

Надходження  коштів  до  бюджету  ОТГ  за  надання  платних

адміністративних послуг у 2018 році склали 126,1 тис.грн.

Юридичним  відділом  організовано  проведення  роботи  громадської

приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, щодо каждого

звернення надана відповідь у межах чинного законодавства; допомога надана

120 громадянам.

Спеціалістами юридичного відділу прийнято участь у 279 судових справах,

прийнято безпосередню участь у судових засіданнях – 75.  Також приймають

участь  в  комісіях  виконавчого  комітету  та   міської  ради;  беруть  участь  в

засіданнях адміністративної комісії (проведено 16 засідань, на яких розглянуто

62  адміністративні  справи)  та  спостережної  комісії  (проведено  4  засідання

комісії).

Відділом  земельних  відносин  здійснений облік  1721  договорів  оренди

землі,  щодо  контролю  термінів  дії,  зміни  істотних  умов,  оформлено  та

поновлено 14 договорів оренди землі та 20 додаткових угод .

Відділом проведена робота з фізичними та юридичними особами ,які 

мають заборгованість по платі за землю. 



Спільно з юридичним відділом проведено роботи щодо продажу 2-х 

земельних ділянок комунальної власності на яких знаходяться об’єкти нерухо-

мого майна , в цілому до місцевого бюджету надійшло 80275,00 грн.

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 39 земельних ділянок, на які вибрано виконавців

проведення земельних торгів , розроблена землевпорядна документація, 

земельні ділянки заплановано провести торги у 2019 році. 

Загальним відділом підготовлено та  надано 103 відповіді  на  запити  на

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

доступ до публічної інформації», організовано розгляд 1717 звернень громадян

(у  2017  році  2324  звернень,  зменшення  на  607  звернень),  з  них  надійшли

поштою - 1056 звернень, на особистому прийомі – 661 звернень відповідно. В

своїх  зверненнях  громадяни  порушували  різноманітні  питання,  всього

порушено  2270  питань,  проти  аналогічного  періоду  2017  року  їх  кількість

зменшилась на 158 питань. 

Організовано 11 засідань комісії по наданню матеріальної допомоги та 

допомоги на поховання, на яких розглянуто 711 заяви. Загалом надано 

матеріальної допомоги на суму 1493,026 тис.грн.

Міським головою та його заступниками проведено 237 «прямих ліній», 

виїзних та особистих прийомів, на які звернулося 500 громадян.

Архівним відділом протягом 2018 року згідно річного плану прийнято на

збереження  від  4  установ  849  справ  управлінської  документації.  Також

постійно проводиться робота зі зверненнями громадян:

- 210 соціально-правових запитів, 

- 4 тематичних запитів, 

- 67  майнових  запитів  (підтвердження  права  власності  на  володіння

земельною ділянкою, за запитами юридичних і фізичних осіб та інше), 

- 10 запитів щодо підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на

пільгових умовах, за вислугу років.

Організована  робота  користувачів  у  читальному  залі:  4  дослідника  та

краєзнавець  працювали  з  річними  звітами  колгоспів  за  1935-1939  роки,

працювали з книгами по господарському обліку щодо дослідження історії

свого роду.

Відділом обліку та звітності у 2018 році за рахунок субвенції з обласного

бюджету  та співфінансування з місцевого бюджету було придбанно 12 квартир

для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на суму 3,600

млн.грн.  та  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  придбано  житловий

будинок  для  створення  дитячого  будинку  сімейного  типу  на  суму  1890,0

тис.грн.  



За  рахунок  коштів  з  місцевого  бюджету  були  здійсненні  видатки  на
капітальні ремонти та реконструкцію наступних об’єктів : 

-  капітальний ремонт  інноваційного Центру розвитку для дітей та мо-
лоді в сумі 1,007 млн. грн.; 

- капітальний ремонт сесійної зали та приміщень адміністративної буді-
влі  Лиманської міської ради у сумі 1,636 мнл. грн.; 

- капітальний ремонт адміністративної будівлі Лиманської міської ради
за адресою: м. Лиман, вул. Привокзальна, 25 (заміна вікон та дверей) у
сумі 95,751 тис. грн.; 

- реконструкція порогу з улаштуванням пандусу в адміністративній буді-
влі Лиманської міської ради за адресою: м. Лиман, вул. Привокзальна,9
в сумі 97,93795 тис. грн.;

В  2018  році  відділом  обліку  та  звітності   через  систему  електронних

закупівель  PROZORRO було  придбано  матеріальних  цінностей  на  суму

1656,243   тис.  грн,  економія  коштів  склала  248,3806  тис.грн.,  яка  була

перенаправлена на інші потреби.

Організаційний  відділ  виконавчого  комітету  Лиманської  міської  ради

реорганізовано  у  відділ  організаційної  роботи  та  внутрішньої  політики

виконавчого комітету Лиманської міської ради з 01.11.2018 . 

Основні питання організаційної роботи протягом 2018 року:

- Проведено 19 пленарних засідань міської ради,

- Проведено 90 засідань постійних комісій міської ради,

- Узагальнено та підготовлено 12 планів заходів виконавчого комітету міської

ради,

- Проведенно  більше  52святкових  заходів  та  понад  37  зустрічей  з

громадськістю, органами самоорганізації населення.

Згідно  основних  завдань  з  питань  внутрішньої  політики  у  2018  році

підготовлено і проведено:

-  33  загальнодержавних  заходів,  10  місцевих  заходів,  34  захода

національно-патріотичного напрямку, 8 круглих столів;

- 80 Почесних грамот міської ради, 210 Подяк міського голови;

-підготовлено  344  публікації  на  офіційному  сайті  міської  ради,  1134

публікації на сторінці  Facebook, 850 фотопідтвердження подій, що відбулися в

громаді,  53  відеоматеріалів  відзнято  та  розміщено  на  офіційному  каналі

міськради у You Tube.

Протягом 2018 року відділом державної реєстрації виконавчого комітету 

прийнято і розглянуто 5076 заяв про державну реєстрацію права власності та 

інших речових прав на нерухоме майно, що на   306 заяв більше ніж за 

аналогічний період  2017 року, 276 заяв юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців. Зареєстровано 24 юридичних осіб,  233 фізичних осіб - 



підприємців, припинена діяльність 153 фізичних осіб – підприємців, 

юридичних осіб - 5; внесено змін до державної реєстрації юридичних осіб - 12, 

фізичних осіб - підприємців – 3. Надано витягів з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців – 145,  надано інформаційних 

довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно -346.

Відділом державної реєстрації  прийнято і розглянуто заяв про державну 

реєстрацію прав власності та інших речових прав на нерухоме майно всього 

1376, у тому числі 896- Артемівський район, 480- Слов’янський район. Це  

державна реєстрація оренди землі, реєстрація права власності на земельні 

ділянки

 За вказаний період надійшло грошових коштів на суму 752,6 тис. грн., у 

тому числі адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 60,6тис. грн.,   що на 19,7 тис. 

грн. більше ніж за аналогічний період 2017 року; адміністративний збір за 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно  649,7тис. грн., що на 

238,1тис. грн. більше ніж в 2017 році;  за надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців  та за 

одержання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

28,0 тис. грн., із них до державного бюджету 28,0 тис. грн.;  суми плати за 

скорочення термів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на

нерухоме майно – 14,3 тис. грн., у тому числі до місцевого бюджету 14,3 тис. 

грн..

Відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету Лиманської

міської ради проводилася наступна робота:

- внесені пропозиції щодо визначення території для містобудівних потреб

згідно з містобудівною документацією, підготовлені висновки з цих питань -

272;

-  надано  замовникам  містобудівних  умов  та  обмеження  забудови

земельних ділянок — 33;

- надано замовникам будівельних паспортів забудови земельної ділянки —

37;

-  у  складі  комісій  приймали  участь  у  вирішенні  спорів  з  питань

містобудування — 15;

- прийнято в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти — 115;

-  розглянуто  відповідно  до  закону  справи  про  адміністративні

правопорушення — 4 (на суму 28 050 грн.);

- укладено договорів пайової участі у розвитку інфраструктури — 40 (на суму 

262, 479 тис.грн.)

За результатами проведеної роботи відділом праці виконавчого комітету 

міської ради  з питань праці протягом 2018 року представниками бізнесу 

додатково оформлено трудові відносини з 308 працівниками Після проведених 

співбесід прийняли рішення, щодо реєстрації фізичними особа-підприємцями 

39 фізичних осіб (загалом кількість фізичних осіб — підприємців за 2018 рік 

збільшилась на 80 осіб).



Проведено чотири інспекційних відвідування суб'єктів господарювання 

щодо оформлення трудових відносин роботодавцем та дотримання мінімальних

державних гарантій. За результатом відвідувань нараховано фінансових санкцій

на загальну суму 908,4 тис.грн. 

Відділом з питань праці виявлено 26 суб'єктів господарювання — юриди-

чних осіб, які здійснюють діяльність в м.Лиман та Лиманському районі, а 

податок на доходи фізичних осіб сплачують до інших бюджетів. 

Завдяки проведеним заходам відділу з питань праці з виявленні додаткові 

джерела надходження, до бюджету додатково надійшли  податки на доходи 

фізичних осіб.

Відділом інвестиційної діяльності підготовлений та підписаний Договір

про створення та функціонування індустріального парку з керуючею компанією

ТОВ “СК-ДАРІНА.

Створена  робоча  група  з  супроводу  розбудови  інженерно-транспортної

інфраструктури.  Розроблена  програма  розвитку   Індустріального  парку

“Лиманський” на 2018 рік.

Рішенням Лиманської міської ради виділені кошти у сумі 300,0 тис. грн.

на  виконання  проектно-вишукувальних  для  створення  інженерних  мереж  і

комунікацій  індустріального  парку  "Лиманський".  Розроблені  та  отримані

технічні умови для приєднання до мереж газопостачання,  водопостачання та

електричних мереж. 

 Договір про  створення  та  функціонування  індустріального  парку  від

09.01.2018  № 4 достроково  припинений у  зв’язку  із  порушенням керуючою

компанією істотних умов договору.

  Виконано 3 проектно-кошторисні документації для розбудови інженерно-

транспортної  інфраструктури  до  промислового  майданчика  Індустріального

парку “Лиманський” та отримано 3 позитивних експертних звітів.

Рішенням виконавчого комітету № 180 від 17.05.2017 року була створена

Координаційна  рада  з  проведення  конкурсу  проектів  місцевого  розвитку  в

межах місцевої цільової програми “Громадський бюджет Лиманської об’єднаної

територіальної  громади  на  2017-2020  роки”.  Проведено  15  засідань

Координаційної  ради,  підготовлено  4 рішення  виконавчого  комітету  про

внесення змін та доповнень до Положення про порядок проведення Конкурсу,

розроблений  рекламний  матеріал  про  проведення  Конкурсу,  який  був

розповсюджений по території всієї ОТГ. 

 До  відділу  інвестиційної  діяльності  виконавчого  комітету  Лиманської

міської  ради  було  подано  18  проектів,  що  на  8  більше  ніж  у  2017  році.

Переможцями конкурсу визначили 5 пропозицій. 

Продовжується робота, за програмою ПРООН “Відновлення врядування

та  примирення  в  охоплених  конфліктом  громадах  України”  за  тематикою

“Громадська безпека”. За результатами, якої від нашої громади подані проекти:

ГО  “Міцна  громада”  (для  встановлення  освітлення  смт.  Ярова)  та  КП

“Лиманський  центр  безпеки  громадян”  (для  придбання  ковшів  для  3-х



пожежних машин).

Відділом були подані заявки для участі  в конкурсах, за результатами яких

Лиманську ОТГ відібрано до списку учасників таких проектів : 

- “Інтегроване просторове планування для об’єднаних територіальних громад”, 

- “Е-рішення для громад”; 

-  “Громада  для  людини:  підвищення  компетентності  громад  для  розвитку

соціальних послуг”.

В квітні 2018 року були підготовлені 4-х стороння та 5-ти сторонні  Угоди

про  передачу  коштів  позики  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету

місцевим бюджетам та  співфінансування  з  місцевих  бюджетів  з   проектами

тендерних  документацій  та  необхідними додатками  документів.  Затверджена

Угода  про  передачу  коштів  позики  між  Міністерством  фінансів  України,

Міністерством регіонального розвитку,  будівництва та  житлово-комунального

господарства  України,  Лиманською  міською  радою  Донецької  області,

Управлінням  освіти,  молоді  та  спорту  Лиманської  міської  ради  Донецької,

згідно якої буде  фінансуватись 3 проекти (ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, ЗОШ № 4) на

загальну сумму- 6,307 млн.грн. 

За  проектом  «Реконструкція з використанням заходів термомодернізації

будівлі  ЗОШ  №  2  у  м.  Лиман»  (Коригування)  -  вже  пройшла  тендерна

процедура, визначений переможець торгів.

На офіційному сайті наповнений окремий розділ -  Інвестиційний портал

Лиманської ОТГ, де поширюється інформація  про інвестиційний потенціал та

економічні можливості громади. 

Відділом  інформаційних  технологій  міської  ради  обслуговується  160

одиниці персональних комп'ютерів і  100  принтерів та багатофункціональних

пристроїв.

Для  поліпшення  технічного  стану  у  2018  році  було  придбано  20

персональних комп'ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням та 7 БФП. 

Для  обслуговування комп'ютерної  техніки  в  віддалених  територіальних

громадах в четвертому кварталі 2018 року було здійснено 7 виїздів в села та

селища для інвентаризації, техобслуговування комп'ютерної техніки та надання

консультаційної допомоги.

Протягом  2018  року  відділ  проводив  робота  по  розширенню  та

модернізації локальної мережі . Прокладено більш ніж 400 м. кабелю.

Проведено  роботу  по  вдосконаленню  системи  відеоспостереження.

Додатково  встановлено  5  IP  камер  внутрішного  та  1  камера  зовнішнього

спостереження. 

 Здійснювалися заходи з технічного захисту комп'ютерних систем і мереж

від витоків інформації та несанкціонованого доступу.

Для забезпечення захист персональних комп'ютерів та локальної мережі

міської  ради  від  комп'ютерних  вірусів  придбана  та  налагоджена  система

антивірусного захисту ESET .

За  2018  рік  здійснювався  технічний  та  інформаційний  супровід

офіційного  сайту  Лиманської  міської  ради,  технічна  підтримка  комплексу

інтегрованих  систем,  а  саме  "Офіційний  портал",  "Інвестиційний  портал",



"Електронні петиції", "Бюджет участі", "Поіменне голосування", "Енергосервіс:

облік, контроль, економія".

Протягом року відділ ІТ забезпечував супровід аудіо і  відео системи в

сесійному залі Лиманської міської ради під час проведення офіційних заходів,

онлайн трансляцій сесій міської ради.

Відділ  брав  участь  в  підготовці  і  проведенні  19  засідань  виконавчого

комітету, 19 сесій міськради і більш ніж 20 різних заходів.

Відділ  брав  активну  участь  в  підготовці  матеріалів  до  оформлення

офіційного стенду. Розробляв та друкував різні постери, презентації, листівки,

буклети. 

На виконання  Закону України “Про Державний реєстр виборців”відділом 

ведення Державного реєстру внесено зміни в персональні дані по 10358 

виборців. Крім того, відділом надано 1538 роздруків  персональних даних 

виборців, видано та виконано 623 наказів керівника відділа ведення Держвного 

реєстру виборців.

Протягом 2018 року основні зусилля органів управління і сил цивільного 

захисту 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 9 засідань постійної комісії з питань техно-

генно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій. 

З метою виконання заходів системи цивільного захисту об’єднаної тери-

торіальної громади з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуа-

цій техногенного природного характеру, створені територіальні спеціалізовані 

служби цивільного захисту місцевого рівня об’єднаної територіальної громади 

та затверджені їх Положення. Рішенням виконавчого комітету Лиманської 

міської ради №470 від 19.12.2018р. затверджено персональний склад членів 

формувань цивільного захисту, Положення про формування цивільного захи-

сту, План приведення у готовність, порядок розгортання формувань цивільного 

захисту, сили, засоби та техніка, обладнання формувань цивільного захисту, які

будуть залучатись на ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного чи при-

родного характеру.

Сектором з військового обліку виконавчого комітету міської ради була 

проведена робота з оповіщення призовників на засіданнях призовної комісії  в 

кількості 1062 призовника (з них не з’явилися 275 чоловік). Відносно громадян,

які не з’явилися на засідання призовної комісії без поважних причин матеріали 

були направлені до правоохоронних органів.

В 2018 році зареєстровано і ліквідовано 85 випадків лісових пожеж на 

загальній площі 9,6 гектарів (низові). Охорона лісу від пожеж здійснювалася 5 



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

сових пожеж склали близько 100,0 тис. гривень. План заходів щодо охорони лі-

сів від пожеж у минулому році виконаний. Особовий склад протипожежних 

формувань і спеціалізованих міських служб цивільного захисту показав ви-

сокий рівень готовності й оперативність. Також протягом 2018 року проводили-

ся навчання населення, старост старостинських округів Лиманської ОТГ в 

учбово-консультативних пунктах КП «Служба єдиного замовника».

Вважаю діяльність виконавчого комітету міської ради за звітний період

задовільною.  Свою  діяльність  у  2019  році  виконавчий  комітет  Лиманської

міської  ради  будуватиме  за  напрямками,  визначеними  Стратегією  розвитку

Лиманської  ОТГ  до  2025  року  та  Програмою  економічного  і  соціального

розвитку м. Лиман на 2019 рік.

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради Р.О.Малий


