5 років
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Шановні Лиманці!

Сьогоднішньою інформацією я хочу коротко
освітити те, що було зроблено за період 2015-2020
років в нашій громаді.
Переважною більшістю виборців, які віддали за
мене свої голоси, Ви довірили мені втілити зміни на
краще.
Повноваження

міського

голови

я

отримав

першою сесією VII скликання 17 листопада 2015
року.
В

межах

перерозподілу

децентралізації
функцій,

пройшов
повноважень

процес
від

центрального управління на місцевий рівень, тобто
частина функцій центральної влади перейшла до
місцевих органів самоуправління.
Утворено

адміністративно-територіальну

одиницю нового типу - 13 громад Лиманщини
об’єдналися в одну більш потужну громаду в межах
2

району, яка мала в наявності всі територіальні
підрозділи центральних органів державної влади.
В державі зовсім не було досвіду з питання
впровадження

реформи

децентралізації.

За

допомогою експертів, офісу реформ, взаємодії та за
підтримки облдержадміністрації, міжнародних місій
крок

за

кроком

ми

працювали

в

напрямку

секторальної децентралізації. З 2017 року вже
ділилися своїм досвідом та своїми напрацюваннями з
тільки-но утвореними ОТГ.
В результаті впровадження децентралізації, наша
громада отримала повноваження:
• фінансових ресурсів
• з питань праці
• державної архітектурно-будівельної інспекції
• реєстраційної служби
• ведення державного реєстру виборців
• розпорядження землями сільгосппризначення за
межами населених пунктів, тощо.
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Щодо фінансових ресурсів:
Мало отримати фінансові повноваження, важливо те,
що з повноваженнями держава на місцевий рівень
передала і фінансові зобов’язання, тобто утримання
коштом вже об’єднаної громади майже всіх галузей
місцевого рівня.
Ми

маємо

три

основних

види

податкових

надходжень: податок на доходи фізичних осіб, плата
за землю та єдиний податок. Якщо платежі за землю
та єдиний податок, які складають щорічно 18% всіх
надходжень, сто відсотків зараховуються в бюджет
громади, то податку з доходів фізичних осіб до
бюджету ОТГ зараховується тільки 60%, а 40% до
обласного та державного бюджетів. Щорічно це
кошти в сумі 130 мільйонів гривень лиманських
платників “втрачає” бюджет громади. Крім того у
2018-2019 роках до державного бюджету Лиманська
ОТГ “перерахувала” (відповідно до Бюджетного
кодексу) 20,6 млн. грн. реверсної дотації.
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Багато питань до розмірів освітньої та медичної
субвенцій. В освіті держава фінансує тільки оплату
праці з нарахуваннями педагогічних працівників у
школах. Тобто за 5 років витрати на освітню галузь в
громаді склали 827 млн. грн., і тільки 328 млн. грн.
(40%) - це кошти освітньої субвенції.
В медичну галузь — направлено 270 млн. грн.: із
них тільки 153 млн. грн. склала медична субвенція.
На

житлово-комунальне

та

дорожнє

господарство, транспорт протягом 2016-2020 років
витрати склали 225 млн. грн., на капітальні ремонти
та реконструкції усіх об’єктів об’єднаної громади —
майже 140 млн. грн.
Утворені нові відділи у виконавчому комітеті, які
працюють у сфері впровадження переданих громадам
повноважень.
Розроблено та затверджено:


Статут на офіційну символіку (герб, прапор та

гімн) громади;
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Стратегію розвитку до 2025 року та План заходів

з її реалізації на 2019-2021 роки;


Інвестиційний паспорт громади;



Бренд Лиманщини.

В грудні 2018 року отримані повноваження на 8,2
тис. га сільськогосподарських земель. Проведено 15
земельних торгів (аукціонів) з продажу права оренди
земельних ділянок, загальна площа яких — 695 га, а
це додаткові кошти бюджету ОТГ.
Успішно реалізовується місцева цільова програма
“Громадський

бюджет”,

де

мешканці

самі

визначають та долучаються до реалізації проєктів. З
2017 року подано 47 проєктів, з яких 17 переможців
реалізовані з різного тематичного спрямування.
Будь-який мешканець громади міг обрати ідею,
пройти марафон голосування, отримати підтримку
однодумців, а також прийняти активну участь у
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впровадженні. І я дякую тим представникам громади,
які активно долучилися до цієї програми.
Майже всі інфраструктурні об’єкти передані
громаді

з

проблемами:

все

вимагало

ремонту,

відновлення, або взагалі не функціонувало. Звичайно,
все і одразу не зробиш.

На початку моєї роботи не було жодної проектнокошторисної документації, зусилля були направлені
на їх виготовлення. Ми ставили реальні цілі та
працювали над їх досягненнями.
По впровадженню інфраструктурних проєктів
пріоритетними напрямами були:
Капітальні та поточні ремонти:


мереж

вуличного

водопостачання,

будівель

освітлення,

доріг,

комунальних

закладів,

придбання спеціалізованої техніки для комунальних
підприємств громади, тощо.
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А

результат

інфраструктурних

перетворень

бачать і відчувають мешканці нашої громади, а саме:
- освітлені всі населенні пункти ОТГ, а це більше 40
проєктів, на реалізацію яких направлено майже 9 млн.
грн.;
- капітально відремонтовано мережі водопостачання в
6 сільських громадах;
- 56 покрівель житлових будинків (з 236, а це 25%
фонду) отримали нове життя; поточний ремонт
здійснено у 85 під’їздах;
- капітально відремонтовано 37 доріг ОТГ та 8,2
тис.м2 прибудинкової території, на що направлено 85
млн. грн.;
- в громаді встановлено 57 нових дитячих ігрових
майданчиків, наразі ми вже додаємо сучасні елементи
та спортивні тренажери;
- організовано вивіз твердих побутових відходів по
місту

та

старостаті

старостинських
працює

округах;

робітник,
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який

у

кожному

забезпечений

необхідним обладнанням і слідкує за тим, щоб його
населений

пункт

був

охайним,

чистим

та

впорядкованим;
- для ефективної роботи з вивезення відходів
придбано 164 контейнери для збору побутових
відходів,

ліквідовано

більше

2-х

тисяч

несанкціонованих звалищ;
-

при

КП

“Лиманська

СЄЗ”

утворено

підрозділ,

який

здійснює

автотранспортний

пасажирські та шкільні перевезення. На міському
маршруті

працюють

нові

сучасні

автобуси

та

забезпечено перевезення пільговиків.
Забезпечення
комунального

роботи

господарства

у

сфері
здійснено

житловозавдяки

придбанню 16 одиниць спеціалізованої техніки. А це
сміттєвози, самоскиди, трактори, автовишки, тощо.
І це не тільки ефективна робота, а й нові робочі місця
з гарантованим соціальним пакетом.
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Майже

кожен

мешканець

нашої

громади

стикається з питанням надання послуг. І приклад
реальної дії децентралізації — це робота Центру
надання
розбудовано
Лиманський

адміністративних
та

відкрито

ЦНАП

у

послуг,
липні

сьогодні

який

2017

року.

надає

179

адміністративних послуг на засадах прозорості,
зручності та за сучасними стандартами.

Отримати змістовні консультації та роз’яснення з
питань пенсійного законодавства, замовити та
отримати довідки та пенсійне посвідчення, та інші
послуги, за якими раніше їхали до міста та
відстоювали черги, можна в трьох агентських пунктах
Пенсійного фонду в сільських громадах ( смт. Ярова,
с.Рубці та с. Рідкодуб).

В Донецькій області у 2016 році розпочато
пілотний проєкт по будівництву Центрів безпеки
10

громадян. І перший такий Центр збудовано та
відкрито в нашій громаді. На базі Центру утворено
комунальний заклад, до складу якого увійшли 4
пожежні команди, в т.ч. три в сільських громадах.
Центр безпеки забезпечено всім необхідним
обладнанням,
технічним

засобами

захисту

озброєнням.

Після

та

пожежно-

відкриття

Центру

фінансування його здійснюється виключно коштом
бюджету нашої ОТГ, а це 57 штатних одиниць, які
забезпечують

ліквідацію

пожеж

та

аварійних

ситуацій, розчистку доріг від снігу взимку, тощо.

Після реконструкцій та капітальних ремонтів
відкриті:
-

клініко-діагностична

лабораторія

стаціонар в ЦРЛ;

- центральна міська бібліотека;
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та

денний

- стаціонарне відділення постійного проживання в с.
Рубці;
- Інноваційний центр розвитку для дітей та молоді;
- загальноосвітня школа № 5;
- дошкільні навчальні заклади № 6 та Коровоярський
НВК;
- Центр первинної медико-санітарної допомоги;
- амбулаторії в Зарічному та Дробишевому, Ямполі,
ФАПи - с. Колодязі та Діброві;
- діагностичний центр, де працює апарат магнітнорезонансної томографії.

Наступні цифри говорять самі за себе:
Придбано:
• приміщення під музичну школу;
• 9 шкільних автобусів;
• 12 спортивних майданчиків та полів зі штучним
покриттям при закладах освіти;
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• трактор для тракторного класу Зарічненської
школи;
• спецавтомобіль з перевезення харчування для
управління освіти;
• 2 автобуси для центру соціально-психологічної
реабілітації дітей в м. Лиман та відділу культури і
туризму;
• 10 автобусів для пасажирських перевезень;
• апарат УЗД та унікальне хірургічне обладнання
для ЦРЛ;
• 38 - квартир для дітей-сиріт та будинок для
розвитку сімейних форм виховання;


5

квартир

для

тимчасового

проживання

внутрішньо переміщених осіб, ще 2 будуть
придбані до кінця року;


5 квартир та будинків лікарям як службове

житло + 1 — в стадії придбання на сьогодні;
відкриті додаткові групи в дитячих садках селищ
Ярова та Зарічне; 8 інклюзивних класів;
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оновлена

комп’ютерна

техніка

та

матеріально-технічна база освітніх та медичних
закладів.
Коштом

місцевого

бюджету

забезпечено

функціонування всіх закладів, які надають соціальні
послуги, тощо.

Для
придбання

реалізації
техніки

інфраструктурних
та

обладнання

проєктів
залучалися

додаткові кошти державного та обласного бюджетів,
міжнародних фондів.

Розпочато та ведуться реконструкції, капітальні
ремонти та будівництво:
• Інклюзивно-ресурсного центру (по вул. Поштова
м. Лиман);
• школи №2;
• площі Незалежності;
• каналізаційних очисних споруд м. Лиман;
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• велоспортивного комплексу;
• актової зали та харчоблоку школи №5;
• Торського НВК.
Встановлено 33 в’їзних стел та 14 автобусних
зупинок по всій території громади.

Відкоригована

проєктно-кошторисна

документація по капітальному ремонту ЗОШ №4,
очікуємо

зміни

до

постанови

Кабміну,

щодо

виділення коштів в рамках співпраці з Європейським
інвестиційним банком.

На Донеччині стартував проєкт «Поліцейський
офіцер громади». Два старостинських округи нашої
ОТГ будуть забезпечені поліцейськими офіцерами,
які

будуть

тісно

співпрацювати

з

місцевими

мешканцями. Зі свого боку ми забезпечуємо їх
робочими кабінетами та, за можливості, службовим
житлом.
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В короткій інформації всього не перерахувати.
Більше 20 програм діють в нашій громаді, це:
• надання матеріальної допомоги незахищеним
верствам

населення,

ліквідаторам

учасникам

Чорнобильської

АТО/ООС,
катастрофи,

афганцям;
• підтримано 18 проєктів у Програмі «Український
донецький куркуль»;
• в співпраці з Центром зайнятості мешканці
громади

можуть

оплачуваних

прийняти

громадських

участь

роботах,

в

отримати

“ази” з підприємницької діяльності;
• програми

по

медикаментами

забезпеченню
та

медичними

пільговими
засобами;

“Доступні ліки”, навчання студентів-медиків у
медичних вузах.
З березня місяця цього року карантин порушив
звичний хід життя в державі, що також відобразилось
на життєдіяльності і нашої громади.
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Але життя триває. І все, що було зроблено — це
перш за все завдяки Вам, як сумлінним платникам
податків, повсякденній та кропіткій роботі кожного
мешканця громади.

Від імені Президії Асамблеї ділових кіл за
визначні заслуги перед народом України Лиманського
міського голову Петра Федоровича Цимідана
нагороджено Дипломом і орденом національної
звитяги “За громадянську доблесть”. Президент
Української асоціації районних органів місцевого
самоврядування “Українська асоціація районних та
обласних рад” Сергій Чернов вручив П.Ф. Цимідану
та Т.Ю. Каракуц Почесну грамоту, за вагомий
внесок у розвиток місцевого самоврядування та
зміцнення Української державності Лиманська
міська об’єднана територіальна громада та медалі
“За вірність народу України”.
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