З повагою до людей
Звіт міського голови П.Ф. Цимідана
перед територіальною громадою
за 2018 рік
Шановні мешканці Лиманської громади !
Дозвольте мені, враховуючи вимоги Закону “Про місцеве
самоврядування в Україні”, прозвітувати перед Вами про виконану роботу
за 2018 рік та про те, що планується зробити у 2019 році.
У відповідності до Положення свій звіт я розпочну з інформації про
виконання передвиборчої програми.
Співпраця з громадськістю
Чудово розуміючи важливість налагодження плідної взаємодії
органів місцевого самоврядування з громадськістю, а також забезпечення
реалізації права на участь в управлінні місцевим справами не тільки більш
широкого кола інститутів громадянського суспільства Лиманської ОТГ, а
й жителів нашої громади, виконавчим комітетом міської ради створено
Раду старост старостинських округів Лиманської ОТГ та голів
комітетів мікрорайонів м. Лиман. Це дало змогу забезпечити
узгодження інтересів практично всіх жителів населених пунктів, які
входять до складу Лиманської об’єднаної територіальної громади.
19 грудня 2018 року на засіданні виконавчого комітету міської
ради прийнято рішення “Про організаційні питання із забезпечення
участі мешканців Лиманської об’єднаної територіальної громади у
вирішенні питань місцевого значення”, яким затверджено
Положення про Раду, розширюються її повноваження та
забезпечено можливість входження до складу інститутам
громадянського суспільства.
Всім жителям ОТГ забезпечена можливість приймати участь у
пленарних засіданнях міської ради, її виконавчого комітету, постійних
комісій та інших заходах. Представники інститутів громадянського
суспільства включені до складу практично усіх консультативно-дорадчих
органів, що створювалися у 2018 році.
Одним з інструментів налагодження реальної ефективної взаємодії
між мешканцями та владою є проект місцевого розвитку в межах цільової
програми «Громадський бюджет», який вже третій рік працює в нашій
громаді. Громадяни можуть подавати свої проекти, тим самим втілювати
їх в розвиток ОТГ за рахунок бюджету громади.
Кошти в межах програми “Громадський бюджет”:
⦁ подано 18 проектів;
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⦁ переможцями визнано 5 проектів;
⦁ за рахунок залишку коштів профінансовано частково проект, який
зайняв при голосуванні 6 місце;
⦁ на реалізацію 6 проектів направлено 750,0 тис.грн. коштів
місцевого бюджету;
В результаті реалізації проектів в громаді:
⦁ встановлені 4 ігрових та спортивних майданчика;
⦁ організовано громадський простір для дозвілля сільських
мешканців;
⦁ здійснено поточний ремонт житлового будинку.
В 2018 році вперше проводився обласний конкурс “Найкращі
практики громадянського бюджету”, який спрямовано на зростання
громадської активності шляхом популяризації участі громадян у
вирішенні питань розподілу коштів місцевих бюджетів та відзначення
найкращих практик громадських ініціатив, реалізованих у рамках
бюджету громадської участі. Наша громада надала для участі в Конкурсі 4
проекти. Проект “Ми за здоровий спосіб життя”, автор Безгубов Микола
Володимирович, зайняв 3 місце в обласному конкурсі “Найкращі
практики громадського бюджету”.
Протягом року проведено звітування: міського голови,
виконавчого комітету, шести самостійних управлінь та відділів міської
ради, комунальних підприємств, 31 депутата та постійних депутатських
комісій.
Протягом звітного року проведено 8 консультацій з громадскістю,
де були розглянуті та обговорені питання — встановлення тарифів на
послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, а також
тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом на
міському маршруті “Лиман (АС) — Зелений Клин”; затвердження
Програми приватизації (відчуження) майна комунальної власності ОТГ,
важливі проекти рішень, якими затверджувались Стратегія розвитку до
2025 року, бюджет та Програма економічного і соціального розвитку на
2019 рік.
На виконання Указу Президента України Петра Порошенко “Про
Раду регіонального розвитку”, з метою активізації співпраці місцевого
самоврядування з представниками бізнесу, науки та громадськості на
території Лиманської ОТГ з питань регіональної політики, ефективного
використання економічного потенціалу території громади, підвищення її
інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності, рішенням
виконавчого комітету міської ради від 19.12.2018 № 478 створено Раду
регіонального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної
громади.
20.12.2018
року
проведено
перше
засідання
Ради
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регіонального розвитку Лиманської ОТГ, на якому був обговорений
персональний та чисельний склад ради, план роботи, проведене
ознайомлення та обговорення Плану реалізації стратегії на 2019-2021
роки.

Земельні питання.
Наприкінці третього року існування нашої об'єднаної громади - 22
грудня 2018 року в результаті проведеної інвентаризації передані 8 тисяч
198 га сільськогосподарських земель, які знаходяться за межами
населених пунктів. Тобто, нарешті, на державному рівні ми отримали
повноваження щодо їх розпорядження, а це власні повноваження
громади.
Від цього залежать і надходження від використання землі, як однієї
із важливих складових дохідної частини бюджету, оскільки плата за
землю сто відсотків зараховується до бюджетів об’єднаних громад.
Але залишається невирішеним питання передачі розпорядження
землями рекреації, особливо тих, що на території ДП “Лиманське лісове
господарство”, де розташовані збудовані ще часів Радянського Союзу
майже 100 баз відпочинку.
Протягом 2018 року підготовлено 597 проектів рішень міської ради
з земельних питань, які попередньо були розглянуті профільною комісією,
опубліковані для ознайомлення на сайті міської ради.
Відділом земельних відносин виконавчого комітету здійснюється
облік 1721 договору оренди землі, протягом звітного року оформлено 14
договорів та 20 додаткових угод.
Продано дві земельні ділянки, на яких знаходяться приватні об'єкти
нерухомого майна, до бюджету надійшло 80,3 тисячі гривень.
Затверджено перелік інвестиційно - привабливих земельних
ділянок, які, або право на оренду яких, можуть бути продані на
конкурентних засадах. До переліку включено 53 земельних ділянки,
аукціони заплановані у цьому році.
Розпочата робота щодо проведення перевірок по старостинським
округам щодо “тіньового“ користування земельними паями. В результаті
двохмісячної роботи по Рубцівському, Тернівському, Рідкодубівському
старостинським округам до податкової інспекції звернулось 52 особи для
подальшого оподаткування, а до міської ради звернулись ті, хто обробляв
паї без оформлення - для реєстрації 49 договорів оренди земельних часток
(паїв). І ця робота взята мною під особистий контроль.
Ведеться позовна робота щодо примусового погашення
заборгованості по сплаті за використання земель; розірвано 2 договори
оренди по боржникам, 2 га землі повернуто до комунальної власності
громади.
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Створення робочих місць.
Протягом звітного періоду по Лиманській ОТГ створено майже 520
робочих місць. На промислових підприємствах - 69, в сільському
господарстві - 7, в торгівлі та сфери послуг - 20, тощо. Зареєструвалося
суб’єктів підприємницької діяльності — 233 особи.
В результаті реалізації Регіональної Програми надання фінансової
підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за участю
обласного бюджету створено 8 нових робочих місць, а за два роки
реалізації проекту — 32 мешканця громади отримали постійну роботу.
Через Лиманський міський центр зайнятості: за рахунок надання 18
роботодавцям компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного
соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування працевлаштовано 35 безробітних; надана одноразова виплата
допомоги для відкриття власної справи 5 особам, працевлаштовані 21
безробітний на умовах строкових договорів з компенсацією витрат 17-ти
роботодавцям на оплату їх праці.
За рахунок оплачуваних громадських робіт 408 громадян отримали
тимчасову роботу.
Завершена робота щодо розроблення Стратегії Лиманської ОТГ
до 2025 року.
Інструментом нової регіональної політики є Стратегічне
планування.
Для того, щоб не лише “виживати”, а розвиватись та процвітати у
сучасних умовах, громади мусять бути далекоглядними, мати бажання та
стимули сприймати зміни та запроваджувати їх.
Але успіх у місцевому розвитку не просто «звалюється» сам по собі,
він потребує послідовних дій, відповідного планування, ефективної
стратегії та наполегливої праці для досягнення цілей.
Стратегія розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади
до 2025 року розроблялася методом “співучасті”, що базується на
довготривалому партнерстві із залученням експертів. Концепція методу
побудована на колективній участі громади та формуванні групи
професіоналів з громадських лідерів, представників бізнесу та влади,
пересічних громадян, а також залучених незалежних експертів.
Для правильної організації стратегічного планування підготовлено
Розпорядження міського голови від 15 вересня 2017 року №511, яким
затверджені Положення та склад робочої групи з розробки Стратегії
розвитку, до якого увійшли 48 членів робочої групи: депутати міської
ради, старости, представники бізнесу, бюджетоутворюючих підприємств,
громадських та молодіжних організацій, експерти-консультанти зі
стратегічного планування.
Проект Стратегії розроблено в межах “Програми з відновлення та
розбудови миру”, що реалізовувалась за підтримки Програми розвитку
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Організації об’єднаних націй.
Стратегію Лиманської ОТГ до 2025 року затверджено міською
радою у листопаді звітного року.
Робоча група провела роботу щодо розроблення Плану заходів
реалізації Стратегії строком на три роки - перший етап періоду дії
Стратегії, це 2019-2021 роки.
Розроблено 72 проектні листи (технічні завдання), які були
опрацьовані та сформовані у фінансовий план виконання проектів, за
реалізацію кожного завдання визначені відповідальні особи. План
затверджено 30 січня поточного року. І це є дорожньою картою розвитку.
Наша громада впевнено крокує шляхом впровадження реформи
децентралізації, яка передбачає передачу повноважень бюджетних
надходжень та повноважень від органів державної влади до органів
місцевого самоврядування, стимулюючи громади самостійно вирішувати
питання місцевого значення, здійснювати інфраструктурні перетворення,
удосконалювати надання якісних соціальних та адміністративних послуг
населенню.
Багато можна говорити про децентралізацію, але її результати
відчувають саме ті люди, які проживають у громаді.
Це найуспішніша реформа, яка зараз втілюється в країні.
І тільки ті, хто займається популізмом та критиканством не хочуть
бачити результатів, а може і не можуть. Тому що про результат слід
питати у людей, які бачать, як за 3 роки:
⦁ освітлені їх вулиці та провулки;

⦁ ремонтуються:
- дороги
- водопровідні мережі
- школи та садочки
- дахи та під'їзди багатоповерхівок
- клуби та бібліотеки
- ФАПи та амбулаторії
⦁ організовано вивіз твердих побутових відходів по всім
старостинським округам
⦁ відкриті та працюють:
- Центр надання адміністративних послуг
- Центр безпеки громадян (у складі якого і три сільські пожежні
команди)
- Інноваційний центр для дітей та молоді
- Інклюзивно-ресурсний центр
⦁ комунальні
підприємства
забезпечуються
спеціалізованою технікою, а працівники достойною зарплатою
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⦁ нові, сучасні, чисті комунальні автобуси на міському
маршруті, які безоплатно перевозять всіх пільговиків
⦁ встановлюються нові ігрові та спортивні майданчики

⦁ забезпечуються квартирами діти-сироти та лікарі
та багато іншого.
І прості люди це бачать і відчувають, тому що це реальні
справи, а не пусті обіцянки.
А саме значуще досягнення реформи — це зміна свідомості
громадян - перехід зі стану пасивного очікування змін до дій, до участі у
прийнятті рішень щодо розвитку, особистої участі та відповідальності.
За отриманими нашою громадою повноваженнями відділом
містобудування та архітектури, в межах функцій архітектурно-будівельної
інспекції, надано:
- 37 будівельних паспортів та 33 містобудівних умов та обмежень;
- прийнято в експлуатацію закінчені будівництвом 115 об'єктів;
- зареєстровано 114 документів, що дають право на виконання
підготовчих будівельних робіт;
- укладено 40 договорів пайової участі у розвиток інфраструктури
на 262 тис. грн. платежу.
У 2018 році до бюджету надійшло 349,2 тис. грн. пайової участі, які
направлені на капітальний ремонт дороги в місті по вул. 1-го Травня.
За кошти місцевого бюджету виконані:
⦁ Схема планування території в межах Лиманської ОТГ - витрати
склали 499,3 тис. грн.;
⦁ роботи по виготовленню актуалізованої картографічної основи
території м. Лиман в масштабі 1:2000 - вартість робіт склала - 396
тис. грн.;
⦁ виконані роботи з проектування Комплексної схеми розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на
території міста Лиман.
З питань державної реєстрації:
⦁ прийнято та розглянуто 5076 заяв реєстрації прав на нерухоме
майно;
⦁ зареєстровано 24 юридичні особи та 233 фізичних осібпідприємців;
⦁ припинена діяльність 5 юридичних та 153 фізичних осіб.
Протягом 2018 року до бюджету громади надійшло 752,6 тис.
гривень (2017 рік - 453 тисячі гривень) за платні послуги з питань
державної реєстрації.
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Нам, як об'єднаній громаді, надані повноваження зі здійснення
контролю за додержанням законодавства з питань праці:
⦁ додатково оформлено протягом звітного року трудові відносини з
308 працівниками;
⦁ зареєстровано 39 фізичних осіб-підприємців;

⦁ 14 із 26 виявлених підприємств, які зареєстровані на інших
територіях, але працюють на території нашої громади, почали
сплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету ОТГ;
⦁ додатково надійшло до місцевих бюджетів 1 мільйон 350 тисяч
гривень податку на доходи фізичних осіб та 1 мільйон 158 тисяч
гривень єдиного соціального внеску.
Я хочу зазначити, що питання легалізації заробітних плат — це
питання захисту людей. Ми зобов’язані захистити людину праці, тому що
оформлення та виплата “білої” зарплати — це право працівника на
соціальний захист та гідну пенсію. І в цьому питанні є дві сторони
відповідальності:
- легальний бізнес, який працює в правовому полі, платить всі
податки та забезпечує соціальні програми на виробництві;
- працівник, який свідомо та вимогливо розуміє відповідальність за
своє майбутнє та сьогодення своєї сім’ї.
Не слід боятися звернутися до спеціалістів відділу, які і
проконсультують і допоможуть вирішити проблемні питання в межах
своєї компетенції.
До переваг роботи Центру надання адміністративних послуг
можна віднести спрощене, комфортне, відкрите отримання мешканцями
громади адміністративних послуг.
Сьогодні - ЦНАП пропонує 151 послугу. Протягом року
зареєстровано 22,7 тисячі звернень, з яких найбільш витребувані: 14,8
тисяч звернень з питань реєстрації місця проживання та реєстрації за
адресою, а також 5,7 тисяч звернень з земельних питань.
За надання платних адміністративних послуг до бюджету ОТГ
надійшло 126,1 тисяча гривень.
За підтримки міжнародної технічної допомоги Центр забезпечено:
⦁ двома робочими станціями для оформлення та видачі паспортів;

⦁ двома мобільними валізками адміністратора;
⦁ системою електронної черги.
ЦНАП облаштовано банківським терміналом самообслуговування.
В селі Рубці відкрито агентський пункт Пенсійного фонду, де
можна отримати змістовні консультації та роз’яснення з питань
пенсійного законодавства, інформацію з реєстру застрахованих осіб,
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замовити та отримати довідки та пенсійне посвідчення, отримати всебічну
допомогу в заповненні документів та інших видів послуг, за якими раніше
їхали до міста та відстоювали черги. Це вже другий такий пункт на
території старостинських округів громади, а перший відкрито у 2017 році
в селищі Ярова (до речі перший в Донецькій області).
Робота депутатського корпусу та виконавчого комітету була
спрямована на розвиток основних засад місцевого самоврядування,
забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку інтересів
територіальної громади та її мешканців.
Протягом 2018 року проведено:
⦁ 19 засідань міської ради, на яких прийнято 920 рішень;

⦁ 20 засідань виконавчого комітету, яким прийнято 501 рішення;
⦁ 90 засідань постійних депутатських комісій;
⦁ 6 депутатських днів.
Підготовлено 692 розпорядження міського голови.
Оснащено та облаштовано сесійну залу програмно-технічним
комплексом “віче” з метою підвищення прозорості та відкритості влади.
За звітний період до виконавчого комітету надійшло 1717 звернень
громадян (у 2017 році – 2324, у 2016 році — 2858 звернення). Це питання
надання субсидій, матеріальної допомоги, пенсійного забезпечення,
проблем житлово-комунального господарства, тощо.
Мною та моїми заступниками проведено 237 “прямих ліній”,
виїзних та особистих прийомів, на які звернулось 500 громадян.
Бюджетна політика.
Станом на 1 січня 2018 року ми мали 67,2 млн. грн. вільних
залишків, які використовувались протягом звітного року.
Надходження до загального фонду бюджету Лиманської об’єднаної
територіальної громади склали без врахування трансфертів - 230,6 млн.
грн., що на 15,4 млн. грн. більше 2017 року. До спеціального фонду
бюджету надійшло 17,5 млн. грн.
Основним джерелом формування доходної частини бюджету є
податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок з
підприємницької діяльності та акцизний податок.
Надходження склали:
⦁ податок на доходи фізичних осіб - 174,3 млн. грн., що на 18,1
млн. грн. більше показника 2017 року;
⦁ плата за землю - 21,3 млн. грн. (у 2017 році - 22,1 млн. грн.);

⦁ єдиний податок з підприємницької діяльності – 16,6 млн.
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грн., що на 2,8 млн.грн. більше показника 2017 року;
⦁ акцизний податок - 6,4 млн. грн., що більше на 1,1 млн. грн.
2017 року;
⦁ податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 2,6 млн. грн.
З державного та обласного бюджетів до бюджету ОТГ отримано
349,5 млн. грн. трансфертів, це цільові кошти, які направлені:
⦁ 182,3 млн. грн. - на соціальні заходи і програми;

⦁ 70,7 млн. грн. - освітньої субвенції;
⦁ 46,4 млн. грн. - медичної субвенції;
⦁ 23,8 млн. грн. - додаткової дотації на здійснення переданих
видатків у галузі освіти та охорони здоров’я;
⦁ 10,0 млн. грн. - формування інфраструктури об'єднаних
територіальних громад;
⦁ 5,6 млн. грн. - здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій;
⦁ 0,3 млн. грн. - здійснення заходів щодо підтримки територій, що
зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході
України;
⦁ 4,3 млн. грн. - придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа;
⦁ 3,7 млн. грн. - на утримання центру соціально-психологічної
реабілітації дітей;
⦁ 1,3 млн. грн. - забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти “Нова українська школа”;
⦁ 1,1 млн. грн. - відшкодування вартості лікарських засобів; тощо.
Видатки по загальному фонду виконані в сумі 527,6 млн. грн.
основні, з них:
⦁ 202,1 млн. грн. - соціальний захист та соціальне забезпечення;

⦁
⦁
⦁
⦁

156,2 млн. грн. - освіта;
54,2 млн. грн. - охорона здоров’я;
10,4 млн. грн. - культура;

2,7 млн. грн. - фізична культура і спорт.
Видатки по спеціальному фонду бюджету склали 88,6 млн. грн.,

з них:

⦁ 21,3 млн. грн. - будівництво та регіональний розвиток;
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⦁
⦁
⦁
⦁

14,1 млн. грн. - транспорт та дорожнє господарство;
14,5 млн. грн. - освіта;
10,4 млн. грн. - житлово-комунальне господарство;
9,6 млн. грн. - охорона здоров'я.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету з
початку року зменшилась на 26,2 млн. грн. та станом на 01.01.2019 року
склала 17,1 млн. грн. - це заборгованість по видатках, які фінансуються за
рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг та житлових
субсидій населенню.
Реверсна дотація у 2018 році становила 18,4 млн. грн., тобто це
кошти, які наша громада віддала до державного бюджету.
На 1 січня 2019 року ми маємо 47,8 млн. грн. вільних залишків
бюджетних коштів, які можемо використовувати в поточному році, з
яких 16,7 млн. грн. цільового призначення (на охорону здоров'я, освіту
та субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій).
У всіх відділах та управліннях міської ради впроваджена система
електронних закупівель “PROZORRO”. Загальна кількість закупівель у 8
бюджетних установах об’єднаної громади склала — 979, з яких:
883 — завершено процедур
28 - скасовано
68 — торги не відбулись.
Очікувана вартість закупівель — 103,5 млн. грн.; укладено
договорів на суму — 94,5 млн. грн. Економія коштів склала 9,0 млн. грн.
Для нашої громади бюджетоутворюючими були і залишаються
підприємства Регіональної філії Донецької залізниці, де працює кожен
другий працездатний місцевий мешканець.
Працівники залізничних підприємств забезпечені стабільною
заробітною платою та всіма соціальними гарантіями; приймають саму
активну участь у громадському, культурному, спортивному житті громади.
До речі в філії працює 19 тисяч осіб, на підприємствах Лиманської
громади 6,5 тисяч; середньомісячна заробітна плата за 2018 рік склала
10720 гривень, а до бюджету ОТГ надійшло 100,7 млн. гривень податків.
Промислові підприємства збільшили виробництво та реалізували
продукції на 246,5 млн. гривень. На 7 підприємствах працює 420 осіб,
середня заробітна плата яких склала 5065 гривень.
Промислові підприємства виробили:
⦁ 5,2 тисяч тонн хліба та хлібобулочних виробів;
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⦁ 4,7 тисяч тонн комбікормів;
⦁ 242 тонни овочів консервованих натуральних;
⦁ 42 тисячі тонн виробів із бетону та 20 тисяч тонн будівельних
сумішів.
95 сільськогосподарських підприємств, де працює 513 робітників,
обробляють 34,3 тисяч га ріллі. Укладено 5580 договорів оренди
земельних паїв, плата склала 35,6 млн. грн.
Закуплено 34 одиниці техніки та сільгоспмашин на 43,3 млн. грн.
власним коштом.
Зібрано:
⦁ 48,6 тисяч тонн зернових;

⦁ 16,3 тисяч тонн соняшника.
Закладено багаторічних насаджень на площі 31,1 га.
П'ять господарств уклали форвардні контракти.
На безповоротній основі 41 фізична особа отримала дотацію в сумі
майже 130 тисяч гривень за утримання 139 голів молодняка великої
рогатої худоби.
Для функціонування Індустріального парку:
⦁ розроблені та отримані технічні умови для приєднання до газо,водо,- та електромереж;
⦁ виконані 3 проектно-кошторисні документації та отримані
позитивні експертні звіти для розбудови інженерно-транспортної
інфраструктури до промислового майданчика по робочим проектам
будівництва газо, - водо, - та електропостачання.
Для цього необхідні кошти в сумі 10,2 млн. грн., пошук яких
ведеться сьогодні на всіх рівнях.
Грошові доходи населення за січень - грудень 2018 року склали:
⦁ фонд оплати праці — 1 млрд. 168 млн. грн.;

⦁ середньомісячна заробітна плата - 9033 гривень;
⦁ кількість працюючих - 13350 осіб;
⦁ 24,2 тисячі осіб отримують 3039 гривень середньомісячної пенсії.
Але існує заборгованість із виплати заробітної плати, яка станом на
01.01.2019 року склала 505 тис. грн. по 1 підприємству, заробітна плата не
виплачена 44 працівникам.
Сфера торгівлі представлена 255 підприємствами роздрібної
торгівлі, 78 підприємствами ресторанного господарства та 135
підприємствами побутового обслуговування.
Протягом 2018 року відкрилось 9 магазинів промислових і
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продовольчих товарів, кафе-їдальня, міні-кав’ярня, швейна майстерня з
пошиву та ремонту одягу, облаштовано та працює пункт шиномонтажу,
тощо.
Ринок праці.
Протягом січня-грудня 2018 року статус безробітного мали 1005
осіб, що на 81 особу менше, ніж за минулий рік. Кількість зареєстрованих
безробітних на 01.01.2019 року становить 251 особа, у тому числі 17 з
числа внутрішньо переміщених осіб.
Протягом звітного періоду:
- працевлаштовано 409 осіб (з них 44 - ВПО);
- проходили професійне навчання 292 особи (27 - ВПО);
- прийняли участь в громадських роботах 408 осіб (12 - ВПО) витрати склали 756,6 тис. грн., у тому числі з бюджету ОТГ - 424,6 тис.
грн., тощо.
Сьогодні триває реформування освіти, розвивається новий освітній
простір, де головними принципами є комфортність, безпека,
безбар’єрність, розвиток дитячої творчості, створення необхідних умов
для учнів з особливими освітніми потребами.
⦁ З вересня 2018 року всі дошкільні та загальноосвітні заклади нашої
громади отримали статус «з українською формою навчання»;
⦁ 500 учнів першокласників вперше навчаються в умовах Нової
української школи; а 26 перших класи забезпечено сучасними
меблями; дидактичними та демонстраційними матеріалами;
⦁ створений Інклюзивно-ресурсний центр, який забезпечено
фахівцями;
⦁ у чотирьох школах (ЗОШ №2, №5, Дробишевській ЗОШ та
Новоселівському НВК) розпочали роботу інклюзивні класи;
⦁ збережена мережа психологічної служби та логопедичних груп;

⦁ організовано відпочинок для 275 дітей пільгових категорій в
пришкільних таборах з денним перебуванням, 165 дітей пільгової
категорії оздоровлено в заміських оздоровчих таборах;
⦁ охоплено всіма видами харчування 4531 учень та 1304 вихованця
дошкільного віку, в т.ч. безкоштовним харчуванням учні 1-4 класів,
діти пільгових категорій та учасників АТО;
⦁ 824 учня та 95 педпрацівника організовано підвозяться із 22
населених пунктів до 11 навчальних закладів за 11 маршрутами;
⦁ у 73 гуртках центру позашкільної освіти навчаються 1137 учнів;

⦁ у міський Банк обдарованих дітей внесено 403 учня;
⦁ вихованці дитячо-юнацької спортивної школи впевнено займають
призові місця на обласних та всеукраїнських змаганнях;
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⦁ в освітній галузі штатна чисельність складає 1410 одиниць.
Ми постійно працюємо над поліпшенням матеріально-технічної
бази, проводимо капітальні та поточні ремонти установ освіти.
За рахунок коштів місцевого бюджету:
⦁ в сумі 1627,3 тис. грн. здійснено поточні ремонти у 7 дошкільних та
11 загальноосвітніх закладах: відремонтовано системи опалення,
покрівлі, котельні, замінені вікна та двері, тощо;
⦁ проведені капітальні ремонти вартістю 4653,8 тис. грн. в закладах
НВК с. Нове, Торське, Ямпіль та гімназії;
⦁ придбано обладнання, меблі, комп’ютерна техніка, посуд на загальну
суму 2839,7 тис. грн.
В ДЮСШ м. Лиман працює 14 відділень з таких видів спорту:
пауерліфтинг, волейбол, баскетбол, футбол, футзал, рукопашний бій,
боротьба самбо, гирьовий спорт, спортивний туризм, армспорт, дзюдо,
настільний теніс, кікбоксинг та скелелазіння. Наші спортсмени займали
призові місця в кубках області, України, Європи, міжнародних змаганнях
в наступних видах спорту: волейбол, футбол, дзюдо, пауерліфтинг. На
розвиток фізичного виховання та спорту з бюджету ОТГ направлено 2,7
млн. грн., у тому числу на утримання ДЮСШ — 1,9 млн. грн.
Гордість громади є обдаровані творчі учні, які здобувають перемоги
в обласних та всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, спортивних
змаганнях, створюючи імідж Лиманської громади. Обдаровані діти
отримують стипендії міської ради.
Показники ступеню захисту прав дітей та їх добробуту:
в громаді утримуються:
⦁ центр соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Лиман, де
перебували 118 дітей, які опинилися в важких життєвих ситуаціях;
⦁ Лиманського центру комплексної реабілітації для дітей з
інвалідністю, де курс соціальної реабілітації пройшли 32 дитини;
⦁ на утримання цих двох закладів направлено 4990,6 тис. грн.;

⦁ проведено реконструкцію котельні центру соціально-психологічної
реабілітації дітей — 658,2 тис. грн.;
⦁ в співфінансуванні з обласним бюджетом придбано 12 квартир для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
⦁ за кошти державного бюджету придбано житловий будинок для
створення дитячого будинку сімейного типу, а також 2 квартири
для дітей-сиріт.
Знаковим став 2018 рік для медичної галузі. З квітня місяця в
первинній ланці йде реформування системи охорони здоров’я. Новий
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принцип фінансування галузі - “гроші йдуть за пацієнтом”.
Із початком реформи в громаді стартувала компанія, якою пацієнти
центру первинної медико-санітарної допомоги обирають свого лікаря. І на
сьогодні укладено громадянами з лікарями 32 тисячі декларацій.
З жовтня місяця Центр почав роботу за новими умовами
фінансування. Суттєво підвищилась заробітна плата медичних
працівників.
Продовжена робота Урядової програми “Доступні ліки”.
Протягом року виписано 20,4 тисячі рецептів, а в аптеках відпущено ліків
на 1 млн. 78 тисяч гривень.
Спеціалізовану (вторинну) допомогу теж чекають масштабні
перетворення — нова модель фінансування, лікарі отримають нові
інструменти роботи: електронний рецепт та електронний лікарняний.
Окрім 46,4 млн. медичної субвенції з бюджету ОТГ на виконання
заходів з охорони здоров’я направлено 4874,2 тис. грн., в т.ч. 1330,5 тис.
грн. - на забезпечення пільгової категорії та хворих медикаментами,
лікарськими засобами, препаратами, продуктами лікувальної дії.
Проведені капітальні ремонти амбулаторії селища Ямпіль.
За кошти обласного бюджету ведуться капітальні ремонти
амбулаторій Зарічного та Дробишеве, а також залучені кошти ДФРР для
капітальних ремонтів Центру ПМСД та будівлі аптеки під діагностичний
центр.
На території міської лікарні з початку проведення АТО працює
Науково-дослідний інститут травматології і ортопедії Донецького
національного медичного університету та Обласна травматологічна
лікарня.
Слов’янській та Краматорській міським радам згідно укладених
договорів з бюджету ОТГ перераховано 476,7 тис. грн. за лікування наших
мешканців в спеціалізованих закладах цих міст.
До міської лікарняної каси надійшло 288 тис. грн. взносів.
Діяльність закладів культури спрямовувалась на сприяння
духовному, естетичному вихованню населення, розвиток та збереження
національної культури, охорони культурної спадщини, вивчення
передового досвіду роботи та новітніх форм в організації дозвілля
мешканців громади.
Збережена мережа клубних закладів, бібліотек, працюють музична
школа та краєзнавчий музей, на фінансування яких виділені кошти
бюджету громади в сумі 16,5 млн. грн.

⦁ Проведено майже 1500 культурно-масових заходів.
⦁ Придбано обладнання, меблів, музичної апаратури на 733,2 тис.
грн.
⦁ На капітальні ремонти будівлі ЦКД села Рубці та покрівлі СБК
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селища Нове направлено — 2041,5 тис. грн.
⦁ Виготовлена проектно-кошторисна документація з отриманням
позитивного експертного висновку на реконструкцію будівлі
музичної школи.
⦁ 195 учнів навчаються у 18 класах музичної школи м. Лиман з 5
дисциплін. Талановиті вихованці школи беруть участь та успішно
перемагають в обласних, регіональних, всеукраїнських та
міжнародних конкурсах.
Одним з завдань влади є провадження соціальної політики
держави, яка полягає в наданні соціальних пільг та допомог, компенсацій
та інших видів соціальних виплат, забезпечення соціального захисту
пільгових категорій населення.
Контингент пільгової категорії громади становить 14,2 тис. осіб; на
обліку перебувають 24,4 тис. внутрішньо переміщених осіб.
На виконання державних соціальних програм та підтримку ВПО з
державного та обласного бюджетів здійснювалось фінансування в сумі
272 млн. грн.
З бюджету ОТГ — 8 млн. грн., а саме:
⦁ матеріальну допомогу отримали 653 малозахищених місцевих
мешканців на 1,5 млн. грн.
⦁ надана матеріальна допомога учасникам АТО та сім’ям загиблих
в сумі — 507,3 тис. грн.
⦁ фінансова підтримка громадських організацій склала 353 тис.
грн.
⦁ компенсація за пільгове перевезення 2,7 млн. грн.

⦁ на капітальні ремонти закладів соціальної сфери направлено 1,5
млн. грн.
“Мобільним соціальним офісом” здійснено 237 виїздів в сільські
населенні пункти, на яких було прийнято 5,3 тис. осіб.
Територіальним центром соціального обслуговування послуги
надаються 1,3 тис. осіб.
Житлово-комунальне господарство громади є однією із
провідних галузей, яка забезпечує матеріально-культурні та побутові
потреби населення, вимоги санітарних норм; надає послуги з утримання
житлового господарства, благоустрою території; утриманню зовнішнього
освітлення, автомобільних доріг; санітарного очищення; водо- та
теплопостачання, тощо.
Два комунальних підприємства об’єднаної громади “Лиманська
СЄЗ” та “Лиманський “Зеленбуд”, а також окремі підрозділи підприємств
обласного
підпорядкування
“Компанія
“Вода
Донбасу”,
“Донецьктеплокомуненерго”, Автодору забезпечують виконання послуг в
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галузі.
Протягом звітного періоду з бюджету громади були виділені кошти
в сумі 34,8 млн. грн.:
⦁ здійснено капітальний ремонт:

⦁ ліній зовнішнього освітлення

в м. Лиман та 6 сільських
населених
пунктах
(Торське,
Зарічне,
Олександрівка,
Шандриголове, Закітне, Новоселівка);
3 покрівель житлових будинків;

⦁
⦁ системи водопроводу у селищі Нове;

⦁ 40,2 тис. квадратних метрів 9 автомобільних доріг: в місті Лиман
по: вул. К. Гасієва (3 черги), пров. Поштовий, вул. та пров.
Петропавлівські, вул. Незалежності, вул. Шевченко, 1-го Травня,
пров. Підстепний та вул. Нова в селищі Нове (роботи
профінансовані за рахунок державної субвенції в сумі 10 млн. грн.
та бюджету громади — 13,7 млн. грн.).

⦁ придбано:
⦁ 3 автобуси для пасажирських перевезень;
⦁ 2 квартири (в співфінансуванні з державним бюджетом) для
надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним
особам;
⦁ насосний агрегат для відновлення роботи свердловини №2 в с.
Коровій Яр;
⦁ 5 дитячих майданчиків (села Іванівка, Липове, Старий Караван,
Рубці та вул. Пушкіна м. Лиман);
⦁ 5,1 тис. одиниць квітів та 722 дерева;

⦁ 2 мобільні туалетні кабінки з видатним матеріалом;
⦁ 25 урн, 30 контейнерів.
⦁ Виконано поточний ремонт:
⦁ 78 доріг (12 тис. м2 дорожнього полотна, в т.ч. по старостинським
округам — 7,2 тис. м2);
⦁ 19 під’їздів;

⦁ 3 квартир комунальної форми власності;
⦁ 15 насосних агрегатів;
⦁ 13 дитячих ігрових майданчиків;
⦁ моста через річку Сіверський Дінець;
⦁ 28 пам’ятників та стел.
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⦁ Виготовлені

проектно-кошторисні документації з будівництва
водопровідних мереж с. Дробишеве та капітального ремонту в с.
Рубці.

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Забезпечено по всій території громади утримання:
зовнішнього освітлення;
кладовищ;
зеленого господарства;
санітарне очищення та надання послуг зі збирання твердих
побутових відходів.

Створення сприятливого середовища та розвитку малого та
середнього підприємництва є дієвим засобом прискорення структурної
перебудови економіки, забезпечення насиченості ринку товарами та
послугами; створення конкурентного середовища, істотне поповнення
місцевих бюджетів, створення нових робочих місць.
Доходи від діяльності середнього та малого підприємництва до
бюджету громади склали 25,8 млн. грн., а це 6,5 % дохідної частини.
В рамках регіональної програми фінансової підтримки малого та
середнього підприємництва у поточному році переможцями стали 7
представників Лиманської ОТГ, з якими були укладені угоди
департаментом економіки облдержадміністрації.
Економічний результат реалізації проектів:
⦁ придбано сільськогосподарський навантажувач

⦁ збудована теплиця з полікарбонату для вирощування овочів та
зелені
⦁ модернізовані та розширені виробництва вівчарської ферми та
бджільництва
⦁ створюються цех з виробництва м’ясних напівфабрикатів та
виробів з тіста
⦁ проводиться інтернет в сільських населених пунктах

⦁ розширено

виробництво металевих дверей та виробів з
металопрокату.
У 2018 році загальна сума фінансування склала 3,1 млн. грн., в т.ч. з
бюджету ОТГ — 916,2 тис. грн.
Всього за 2 роки реалізації проекту створено 32 нових робочих
місця.
Участь у проектах, що реалізуються за рахунок державного,
обласного, місцевого бюджетів, співпраця з міжнародними фондами та
програмами дозволила залучити додаткові кошти для реалізації
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інфраструктурних проектів.
⦁ За підтримки Донецької облдержадміністрації:

⦁ придбано 12 квартир для дітей сиріт на 3,4 млн.грн. (в
співфінансуванні 50х50 з бюджету громади);
⦁ 7 проектів малого та середнього підприємництва отримали
фінансову підтримку в сумі 3,1 млн.грн.
⦁ в ході реалізації соціальної програми “Молодь і сім’я Донеччини”
в межах обласної програми «Гідна країна для гідних людей»
відкрито Інноваційний центр розвитку для дітей та молоді на 1,1
млн. грн.
⦁ Залучені кошти державного бюджету:

⦁ Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР):

⦁

⦁

⦁
⦁

⦁
⦁

⦁

- капітально відремонтована система водопроводу в селищі Нове;
- розпочато капітальний ремонт другого поверху та підвальних
приміщень КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та
реконструкцію приміщення для діагностичного центру. Освоєні
кошти ДФРР в сумі 11,6 млн.грн.
Субвенція в рамках Надзвичайної кредитної програми для
відновлення України (ЄІБ пул 2а):
- 4 проекти з капітальних ремонтів ЗОШ №2,3,4 та реконструкції
гуртожитку по вул. Студентській, №4.
Підписані угоди про передачу коштів позики на загальну суму 63,1
млн. грн. Кошти почали надходити в поточному році.
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій в сумі 5,6 млн.грн.:
- на капітальний ремонт Коровоярського НВК, придбання
бульдозеру та трактору.
Здійснення заходів для підтримки внутрішньо переміщених осіб:
- придбано 2 квартири для надання у тимчасове користування в
сумі 613,8 тис.грн. (в співфінансуванні 50х50 з бюджетом ОТГ).
Підтримка сімейних форм виховання та забезпечення житлом
дітей-сиріт:
-придбано будинок та 2 квартири за рахунок державного бюджету
та місцевого співфінансування в сумі 2,5 млн. грн.
В рамках міжнародних проектів, грантів, конкурсів:
Програма Українського жіночого фонду та ПРООН Жінки:
- створені соціальний громадський простір в селищі Ярова та
платформа для спілкування в селі Шандриголове.
Програма розвитку ООН “Відновлення та розбудова миру” за
тематикою “Громадська безпека”:
- встановлено відеонагляд та вуличне освітлення в Дробишевській
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⦁

⦁

⦁

⦁

ЗОШ;
- придбано та встановлено 3 снігоочисних відвалів, на автомобілі
сільських пожежних команд КЗ “Лиманський центр безпеки
громадян”;
- встановлено 230 LED ламп вуличного освітлення” в селищі Ярова;
- громада мала експертну підтримку щодо розробки Стратегії
розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року та її моніторингу.
Програма Британської ради “Активні громади”:
- для Новоселівського НВК придбано кухонне обладнання та меблі;
- для зони відпочинку Ярівського старостинського округу та
організації табличок назв вулиць українською мовою придбані
матеріали.
Грант міжнародної організації з міграції (МОМ) за підтримки
уряду Японії:
- для центральної міської бібліотеки придбано спортивний та
господарський інвентар, музичні інструменти, оргтехніку.
Проект “Зміцнення громадської довіри” за підтримки Агенства
США з міжнародного розвитку (USAID):
- для ЦНАП отримано біометричне обладнання та меблі для 2
робочих місць.
Представники громади, підприємці, посадові особи проходять
навчання,
підвищення
компетенції
з
питань
сталого
землекористування, електронних сервісів, розвитку соціальних
послуг.

⦁ Проект Агро БО “БФ “Карітас Краматорск” в локації по
Лиманській об’єднаній територіальній громаді надав допомогу на
54 гранта для підтримки сільських мешканців в 10 старостинських
округах.
⦁ “Міжнародним комітетом Червоного Хреста” надано 50 грантів
на 1300 тис. грн. для підтримки малозахищених верств населення.
Важливо що люди згуртовуються, виявляють небайдужість до свого
життя, спілкуються, надають пропозиції і самі приймають активну участь
у розвитку громади.
5 селищних та 7 сільських рад об’єднались з Лиманською міською
радою. І ми багато робимо для того, щоб розвивались сільські території.
Що було раніше? Більшість доходів сільських та селищних рад йшло на
утримання апарату та комунальні видатки. Але ми не будемо перейматися
вчорашніми проблемами, потрібно думати та йти вперед, вирішувати
проблему на перспективу.
За пропозиціями мешканців, депутатів, старост на реалізацію проектів
та заходів направлено майже 39,6 млн. грн. і більш детальна інформація
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викладена в таблиці, яка додається до цього звіту.
Але, на жаль, в обліку не все можна відокремити, (і я вже
розповідав про це в попередніх звітах), тобто є витрати, облік яких не
ведеться по старостинських округам, а це:
- робота територіального центру обслуговування пенсіонерів;
- виїзди мобільного офісу;
- всіх соціальних служб та центрів;
- медична та освітня субвенція теж не мають розподілу;
- утримання закладів культури, музичної школи, ДЮСШ, ЦПР, місцевих
пожежних команд, мережі логопедичних груп та психологів, інклюзивної
освіти, надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги і цей
перелік можна подовжити.
Ми об’єднана громада і будемо і надалі приділяти увагу та
підтримку старостинським округам.
Протягом звітного року виконано те, що розпочато у 2017 році:

⦁ капітальні ремонти:
- амбулаторії селища Ямпіль;
- відділення стаціонарного догляду в с. Рубці;
- НВК селища Нове;
- інноваційного центру для дітей та молоді;
- системи опалення в гімназії;
- доріг по вулицям Шевченка та Петропавлівській, провулкам
Поштовий та Петропавлівський;
⦁ розроблено 3 ПКД по Індустріальному парку.
Наші плани на 2019 рік.

⦁ При активізації роботи обласних департаментів, так як вони є
замовниками виконання робіт, завершити ремонтні роботи ЗОШ №
5, ДНЗ №6, амбулаторій селищ Зарічне та Дробишеве;

⦁ Виділені кошти на сесії в лютому цього року направити на
завершення капітальних ремонтів:
- Коровоярського та Торського НВК, ДНЗ №6;
- будівель Центру первинної медико-санітарної допомоги та
реконструкції приміщення для діагностичного центру ;
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⦁ За кошти інфраструктурної субвенції капітально відремонтувати 5
доріг;

⦁ За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
придбати автобус, бульдозер, екскаватор-навантажувач та трактор;

⦁ Розпочати:
- будівництво спортивного комплексу: на розробку ПКД ми
виділили 1,05 млн. грн. з бюджету ОТГ, а на I чергу будівництва
кошти виділено з обласного бюджету в сумі 20,0 млн. грн.;
- реконструкцію площі Незалежності, на яку виділено 26,4 млн. грн.
з обласного бюджету за сприянням голови ОДА Куця О.І.;
- реалізацію проектів за кошти державного бюджету по
Європейському Інвестиційному Банку, а саме капітальні ремонти
ЗОШ №2,3,4 та гуртожитку, а також Дробишевської ЗОШ, проект
по ремонту якої попередньо відібрано для реалізації за рахунок
коштів ДФРР;

⦁ Подовжити

участь у проектах, ініційованих обласною
адміністрацією по забезпеченню житлом дітей-сиріт та фінансової
підтримки малого підприємництва.

⦁ Організувати нові автобусні маршрути по місту.
Активізація роботи щодо наповнення дохідної частини бюджету,
погашення
заборгованості,
інвентаризація
землі,
питання
енергоефективності, реалізації концесії по роздільному збору ТПВ у
житловому секторі, є на сьогодні одними із ключових пріоритетів, як на
державному, так і на рівні громади.
Шановна громадо!
Всього, що зроблено, чого це вартувало і яких зусиль було
докладено, в рамках звіту не розкажеш.
Але Стратегія розвитку визначена, Програми та бюджет прийняті, і
я впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо забезпечити
нормальну життєдіяльність громади, зберегти й примножити позитивні
тенденції.
Я щиро вдячний всім, хто не на словах, а конкретними справами
долучався до вирішення проблем громади, ділився досвідом, порадами та
добрими словами, приймав відповідальні рішення, хто допомагає та
підтримує нас.
Я бажаю всім Вам, Вашим родинам, рідним і близьким миру,
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здоров’я, життєвих сил, добра та злагоди.
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Таблиця 1

смт.Новоселівка

смт.Ямпіль,
с.Закітне

смт.Ярова,
с.Олександрівка,
с.Соснове

с.Коровій Яр

с.Крива Лука,
с.Каленики,
с.Озерне, с.Діброва

с.Рубці, с.Лозова,
с.Вовчий Яр

с.Рідкодуб,
с.Карпівка,
с.Новомихайлівка,
с.Липове,
с.Катеринівка,
сел.Нове

сел.Терни,
с.Ямполівка,
с.Колодязі,
с.Іванівка,
с.Новосадове,
сел.Мирне

с.Шандриголово,
с.Середнє,
с.Зелена Долина

с.Яцьківка,
с.Кримки

РАЗОМ — 39620407,07
Оплата спожитої електроенергії водяними
свердловинами, що знаходяться в господарчому
веденні
Утримання мереж водопостачання та каналізації сіл
та селищ
Придбання матеріалів для відновлення роботи
свердловини №2 с.Коровій Яр

смт.Дробишево,
с.Дерилово

Наименування об"єкта

смт.Зарічне,
с.Торське

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА 2018 РІК ПО СТАРОСТИНСЬКИМ ОКРУГАМ

4 751 321,28

2 805 657,23

1 703 937,57

3 172 121,98

2 252 061,48

3 703 574,12

1 226 212,43

4 550 756,49

12 011 470,28

1 071 177,14

1 639 017,73

733 099,34

24 856,33

24 856,33
240 000,00

20 000,00

Відеообстеження свердловини глибиною 118,2 м під
номером А3079Е

6 000,00

Придбання пожежних гідрантів для заміни на
водопровідних мережах

3 460,80

Придбання люків для встановлення на колодязі
водопровідних та каналізаційних мереж

3 190,01

Коригування проектно-кошторисної документації по
об'єкту “Капітальний ремонт водопровідних мереж
с.Рубці
Придбання насосного агрегату Speroni SP/TR 140-36,
для відновлення роботи свердловини №2 с.Коровій
Яр

Придбання вінків

30 000,00

10 000,00

127 670,00
23 895,00

Придбання насосних агрегатів для водяних
свердловин, які знаходяться в господарчому веденні

Придбання та перевезення піску на об’єкти
благоустрою території Лиманської ОТГ , у т.ч.
придбання піску
Поточний ремонт пам'ятників та стел

120 000,00

3 995,00

Поточний ремонт насосних агрегатів

Заробітна плата прибиральників по м. Лиман та
Лиманської ОТГ

240 000,00

7 020,00

10 500,00

25 080,00

58 326,00

58 326,00

58 326,00

58 326,00

58 326,00

58 326,00

58 326,00

58 326,00

58 326,00

58 326,00

58 326,00

58 326,00

6 480,00

7 740,00

1 080,00

2 700,00

4 140,00

3 600,00

3 780,00

5 940,00

3 600,00

4 140,00

5 220,00

3 600,00

3 949,00

3 700,00

6 150,00

4 615,00

8 000,00

3 620,00

2 600,00

2 845,00

1 920,00

1 965,00

10 625,00

5 717,00

450,00

900,00

750,00

600,00

2 550,00

150,00

900,00

450,00

900,00

300,00

750,00

300,00

Придбання та садіння дерев на території Лиманської
ОТГ
Придбання та садіння квіткових рослин, насіння
трави та Лиманської ОТГ

3 120,00

1 500,00

3 000,00

3 000,00

6 750,00

3 000,00

6 750,00

6 150,00

2 040,00

1 500,00

8 160,00

750,00

508,00

1 450,00

1 450,00

1 450,00

1 450,00

725,00

3 263,00

1 450,00

725,00

1 885,00

725,00

1 450,00

Придбання матеріалів для організації поливу

1 812,00

1 605,00

1 682,00

1 522,00

3 037,00

812,00

1 661,00

1 612,00

1 508,00

Придбання комплектуючого та видатного
матеріалів до бензопил та газонокосарок,гілкорізу

8 482,00

8 309,00

1 718,00

3 168,00

5 008,00

6 388,00

9 128,00

16 076,00

2 253,00

7 893,00

7 584,00

6 138,00

1 950,00

1 985,00

220,00

370,00

2 988,00

590,00

1 925,00

2 117,00

2 550,00

495,00

3 495,00

240,00

Збирання комунальних відходів ,вивезення
сміття,ліквідація стихійних звалищ на території ОТГ
Придбання та встановлення урн на території
Лиманської ОТГ
Придбання контейнерів для побутового сміття ОТГ
Придбання огорожі для облаштування майданчика в
с.Рубці

500,00
24 000,00
36 250,00

Реалізація проекту Громадського бюджету "В
здоровому тілі здоровий дух(придбання матеріалів
для встановлення спортивного інвентарю

25 572,00

Доставка та встановлення вуличних тренажерів для
облаштування майданчика в с.Рубці

21 190,00

Встановлення огорожі для облаштування
майданчика в с.Рубці

8 875,00

Реалізація громадського бюджету"Дитячий
майданчик Веселка (придбання матеріалів та
встановлення майданчика на тнриторії
смт.Дробишеве

34 102,00

Реалізація Громадського бюджету"Громадський
простір Криволуцький ЕТНОДВІР(придбання
матеріалів та облаштування комплексу
громадського простору Етнодвір на території
с.Крива Лука
Реалізація Громадського бюджету "Дитячий
майданчик Щасливі діти" придбання
матеріалів,обладнання доставка та встановлення
дитячого майданчика смт.Зарічне

98 332,00

38 390,00

Придбання вуличних тренажерів для облаштування
майданчиків в с.Рубці

115 700,00

Реалізація проекту Громадського бюджету «В
здоровому тілі здоровий дух» (придбання обладнання
для встановлення спортивного майданчика на
території с.Новоселівка)

57 480,00
25 310,00

Придбання елементів ігрових майданчиків, грн
Реалізація громадського бюджету"Дитячий
майданчик Веселка (придбання матеріалів та
встановлення майданчика на тнриторії
смт.Дробишеве

11 450,00

56 317,00

25 310,00

Реалізація Громадського бюджету "Дитячий
майданчик Щасливі діти"придбання
матеріалів,обладнання доставка та встановлення
дитячого майданчика смт.Зарічне
Зовнішнє освітлення сіл та селищ Лиманського
району
Придбання ліхтарів та поточний ремонт ліній
зовнішнього освітлення

78 980,00
231 856,40

194 984,36

58 745,29

158 112,31

155 000,00

Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення
с.Зарічне, Лиманського району (вул. 8 Марта, вул.
Шевченко, вул. Новосадова, вул. Бульварна, вул.
Челюскінців)

100 631,23

Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення
с.Торське, Лиманського району (вул. Сєвєрна, пров.
Сєверний, вул. Зелений Клин, вул. Нова, вул.
Підлісна(Совхозна), вул. Мєлова, вул. Коротка, вул.
Трансформаторна, вул. Островського, вул.
Роднікова, вул. Шкільна)

320 475,85

54 578,00

38 000,00

103 000,00

Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення
с.Олександрівка, Лиманського району (вул.Садова,
вул.Шкільна, вул.Підлісна)

189 359,81

89 367,83

82 493,38

57 495,39

103 741,68

35 000,00

79 000,00

69 000,00

30 000,00

25 000,00

90 346,80

205 473,49

Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення
с.Шандриголове, Лиманського району (вул.Степна,
вул.Кринична, пров.Криничний, вул.Гутченко,
пров.Гутченко, вул.Красна Зоря)
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення
с.Закітне Лиманського району (вул. Ємченка, вул.
Тупікова, вул. Крутового, вул. Широка
(Комсомольська), вул. Харківська, вул. Кринична
(Чапаєва), вул. Черемушки, вул. Кооперативна)

26 247,89

157 000,00

Утримання зовнішнього освітлення сіл та селищ
Лиманського району

Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення
с.Новоселівка, Лиманського району (вул.Червона
рута, вул. Лесі Українки, вул. Вишнева, вул.
Пушкіна, провул. Центральний, вул. Донецьких
Шахтарів, вул. Хвойна, вул. Лісна, вул. Підлісна,
вул. Курортна, вул. Українська, вул. Шевченко, вул.
Шахтарська)

323 724,03

133 400,18

123 440,17

41 871,64

Розробка проектно-кошторисної документації по
об’єкту: «Будівництво водопровідних мереж смт.
Дробишеве Лиманського району (радгосп Комуніст)

188 096,00

Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі
Нове Лиманського району (друга черга)

5 207 102,00

Капітальний ремонт дороги комунальної власності
Лиманської об’єднаної територіальної громади по
вул.Нова с.Нове (в тому числі коригування ПКД)

2 349 058,00

Поточний ремонт доріг по місту, селам та селищам

279 365,65

390 500,00

287 100,00

165 000,00

109 639,87

Грейдерування доріг по місту, селам та селищам

959 743,40

449 722,05

41 246,01

21 654,15

Заробітна плата з нарахуванням

709 264,28

608 944,71

506 291,25

541 088,30

675 657,86

475 669,98

536 439,99

646 848,38

711 142,20

609 067,98

623 214,42

554 120,99

Придбання основних засобів

26 052,36

24 030,36

21 674,36

18 864,36

25 477,78

25 572,36

19 834,36

39 009,36

21 894,36

29 401,36

21 674,36

41 824,36

Вугілля та дрова

17 697,26

17 157,94

12 304,08

25 068,02

14 461,35

Пально-мастильні матеріали
Господарчі товари та канцелярія

5 000,00

5 200,00

4 800,00

4 950,00

5 150,00

4 000,00

4 800,00

Запасні частини
Будівельні матеріали

9 523,00

24 741,00

1 539,75

17 573,20

3 189,41

Витрати на газопостачання

13 201,48

0,00

Придбання ноутбуків

58 500,00

Споживання електоенергії
Витрати на опалення (придбання дров)

117,96

3 096,49

7 350,00

0,00

7 350,00

0,00

0,00

0,00

18 956,70

5 113,04

379,29

35 310,36

15 112,03

18 250,00

5 250,00

5 150,00

3 382,00

2 190,00
661,50

2 457,00

8 236,00

25 068,27

9 120,00

4 725,00

28 155,36

17 714,75
19 800,00

Придбання багатофункціонального пристрою

8 750,00

Придбання виставочної шафи

15 300,00

Придбання кондиціонерів

16 200,00

16 200,00

Реконструкція покрівлі сільського будинку культури
селище Нове відділу культури і туризму Лиманської
міської ради, що розташований за адресою: вул.
Молодіжна, буд. 4, сел. Нове

645 492,43

Капітальний ремонт будівлі центру культури і
дозвілля села Рубці
Капітальний ремонт амб. ЗП-СМ смт. Ямпіль

1 360 000,0
900 500,0

14 461,35

10 334,00

10 684,00
4 900,00

5 150,00
17 203,40

4 300,00

Корегування проектно-кошторисної документації
"Капітальний ремонт амбулаторії загальної
практики-сімейної медицини, гаража смт. Зарічне

38 100,0

Капітальний ремонт покрівлі будівлі МПК с. Рубці
(проектні роботи)
Харчування учнів 1-4 класів, пільгової категорії та
дітей дошкільного віку по закладам загальної
середньої освіти та харчування дітей дошкільного
віку по закладам дошкільної освіти

46 662,0

387 349,75

Розробка проектно-кошторисної документації

63 950,15

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей)

191 606,96

Реконструкція покрівлі спортивного залу з
відновленням частини приміщень

899 317,98

Капітальний ремонт спортивного залу
Капітальний ремонт будівлі за рахунок освітньої
субвенції
Капітальний ремонт огорожі
Поточний ремонт дверних пройомів та аварійних
виходів
Поточний ремонт з облаштуванням ігрових
майданчиків на території ДНЗ та тіньових
павільонів
Поточний ремонт будівель

421 977,28

161 474,21

235 276,78

58 143,96

223 915,88

194 135,00

135 544,01

137 269,17

1 428 635,96

2 299 129,38
162 515,61
16 930,00

24 500,00

5 100,00

56 343,72
143 230,58

27 016,07
105 041,00

184 388,69

Поточний ремонт електромережі

195 416,53

Поточний ремонт опалення

164 559,76

8 135,00

8 136,00

Придбання меблів

44 368,18

33 575,92

19 186,24

37 173,00

17 987,10

11 991,40

Придбання комп'ютерної техніки
Придбання побутової техніки та кухонного
інвентарю
Придбання господарчих товарів

51 454,08

117 686,56

23 867,76

10 742,76

15 098,88

57 725,52

90 927,00

57 479,36

58 877,00

51 650,00

37 198,00

60 097,85

23 495,00

312 325,81

123 197,13

87 903,90

49 117,32

134 310,10

139 117,24

100 932,00

Підвоз учнів

188 097,12

186 666,78

280 585,00

182 306,64

186 666,78

377 734,12

Капітальний ремонт приміщень відділення
стаціонарного догляду для постійного проживання в
с.Рубці, встановлення огорожі, монтаж та
пусконалагоджування автоматичної пожежної
сигналізації - спальний корпус та котельня
стаціонарного відділення постійного проживання

117 496,96

289 784,59

Поточний ремонт з заміни вікон
Поточний ремонт покрівлі

175 495,86

38 345,00

1 073,6

10 792,26
2 177,76

16 175,62

55 434,33

98 718,10

21 379,00

266 789,18

