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Звіт  

виконавчих органів Лиманської міської ради 

про роботу протягом 2021 року. 

 

 Структура апарату Лиманської міської ради та її виконавчих органів налічує: 

12 старостинських округів, 21 структурний підрозділ виконавчого комітету 

міської ради, 5 самостійних відділів та управлінь міської ради. 

 До складу виконавчого комітету міської ради входять члени виконкому за 

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

відповідних старостинських округів та керівники інших організацій і установ. 

Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Протягом 2021 

року проведено 22 засідань, з них 12 чергових, 10 - позачергових, загалом 

прийнято 642 рішень. 

 Міським головою видано 532розпорядження з основної діяльності. 

За інформацією відділу з питань кадрової роботи загальна чисельність 

Лиманської міської ради та виконавчого комітету  міської ради становила 133 - 

штатних одиниць у тому числі 115 – посадових осіб місцевого самоврядування; 7 – 

службовців; 11 – робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого 

самоврядування.  

Станом на 2021 рік працівниками відділу кадрової роботи виконавчого комітету 

міської ради було підготовлено 500 розпоряджень міського голови. З них: з 

особового складу - 98, - з відпусток — 365, про відрядження — 37. 

Опрацьовано 171 листків непрацездатності. Здійснювався облік 

військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних, звірка 

облікових даних військовозобов’язаних. 

 У 2021 році проводився контроль за укладенням та переукладенням 

контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій міста, що є в 

комунальній власності міста та доповнень до них. 

Протягом 2021 року у зв'язку з поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) 

та карантину  працівники виконавчих органів Лиманської міської ради в 2021 році 

пройшли навчання на семінарах, тренінгах, конференціях, курсах підвищення 

кваліфікації та вебінарах в онлайн режимі, що підтверджено сертифікатами — 50. 

 У зв’язку з переходом на електронні трудові книжки відповідно Закону від  

05.02.2021 № 1217-IX який чинний з 10.06.2021 надавалась допомога при 

заповненні веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. 

Опрацьовано 100 %. 

 Відділом з питань кадрової роботи було організоване проходження посадовими 

особами місцевого самоврядування національного тесту на цифрову грамотність 

“Цифрограм в Дії”. Тест пройшли 25 осіб. З них: високий рівень цифрової грамотності 

— 9, середній — 13, базовий — 3. 
  
 
 Відділом економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської 



ради протягом 2021 року було підготовлено 14 рішень міської ради щодо внесення 

змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-72 “Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік”. Дані рішення всі були попередньо розглянуті та схвалені на засіданнях 

виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

На виконання розпорядження міського голови від 17.08.2021 №293 “Про 

розробку проєкту Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської 

територіальної громади на 2022 рік” відділом за участю управлінь та відділів міської 

ради та її виконавчого комітету, організацій, підприємств всіх форм власності 

розроблено Програму економічного і соціального розвитку Лиманської міської 
територіальної громади на 2022 рік (далі - Програма).  

Після доопрацювання Програма попередньо схвалена на засіданні                           

виконавчого комітету міської ради (рішення від 24.12.2021 №640) та затверджена 

рішенням міської ради від 24.12.2021 №8/19-2650. 

На виконання Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” підготовлено 

14 пакетів документів для узгодження з департаментами: екології та природних 

ресурсів; охорони здоров'я.  

Розроблені 3 квартальні та річний паспорт основних показників соціально-

економічного розвитку Лиманської ТГ. 

Звіти про виконання Програми економічного і соціального розвитку               

Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2021 рік оприлюднені на веб-сайті 

Лиманської міської ради в рубриці: “Економіка - Програма економічного та соціального 

розвитку громади”. 

З метою підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва громади 

продовжено виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 - 2022 роки. 

Підготовлено 3 щоквартальні звіти про виконання Програми                                

“Розвиток внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист 

прав споживачів”, звіт за 2021 рік.  

Розглянуто та позитивно вирішено 11 скарг громадян з питань захисту прав 

споживачів, надано 78 консультацій. 

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, проведено моніторингове відвідування 

додержання обмежувальних заходів протиепідемічного режиму 232 закладів 

торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення, 

закладів громадського харчування, МАФів. 

В 2021 році з питань транспортного обслуговування населення: 

- розглянуто 12 звернень громадян з питань, що стосуються транспортного 

обслуговування; 

- проведено повторне обстеження автобусних маршрутів, які готувались до 

відкриття: “Лиман (АС) - вул. Козацька (ЗА)” та “Лиман (АС) - Південна сторона 

(ЗА)”; 

- організовано проведення конкурсу на автобусних маршрутах загального 

користування за двома об'єктами: “1+”: №101 “Лиман (АС) - Шандриголове (ЗА)”, 

№102 “Лиман (АС) - Новоселівка (ЗА)”, №103 “Лиман (АС) - Карпівка (ЗА)”, №104 

“Лиман (АС) - Іванівка (ЗА)”, №105 “Лиман (АС) - Торське (ЗА)”, №106 “Лиман 

(АС) - Терни (ЗА)”, №107 “Лиман (АС) - Закітне (ЗА)”, №108 “Лиман (ЗА Базарна) 

- Щурове (ЗА)”, №109 “Лиман (АС) - Ямпіль (ЗА)” та “2+”: №02 “Лиман (АС) - вул. 



Козацька (ЗА)”, №03 “Лиман (АС) - Південна сторона (ЗА)”. 

 

Відділ економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради 

здійснює координацію роботи з питань регуляторної політики. В результаті 

проведеної роботи діють 7 регуляторних актів: 1 рішення виконавчого комітету та 

6 рішень міської ради. 

Підготовлено заявку для участі в конкурсі від Фонду Східна Європа в межах 

Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України” Програма “Школа 

організації з розвитку підприємництва: 2-й компонент “На варті інтересів бізнесу”, 

з метою отримання експертної підтримки при розробці регуляторних актів. 

Лиманська МТГ відібрана для участі в ініціативі. 

В 2021 році підготовлено та надано для оцінювання Регіональній комісії з 

проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і 

проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку в 2022 році, 3 інвестиційні проекти з додатками.  

Проєкт «Капітальний ремонт з заходами термомодернізації будівлі 

закладу освіти «Дробишевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Лиманської міської ради Донецької області». Коригування» пройшов 

попередній конкурсний відбір 

З питань проведення державних закупівель: 

Підготовлено та проведено 42 засідання тендерного комітету. 

Підготовлено та затверджено 10 тендерних документацій та технічних 

завдань. Проведено процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні 

кошти - 10, в т.ч.: - 7 процедур відкритих торгів, 3 - переговорні процедури. 

Перевірена та надана оцінка 12 пропозиціям учасників. Визначено переможців 

торгів та переговорних процедур. 

Укладено та оприлюднено 16 договорів та додаткових угод  до договорів. 

Затверджено та оприлюднено 5 звітів про виконання договорів. 

Відпрацьовано поточних документів - 145. 

Сільське господарство. З метою своєчасного попередження отруєння бджіл 

засобами захисту рослин під час обробітку аграріями сільськогосподарських 

культур, налагодження роботи по інформуванню про агрохімічні роботи на 

території міської територіальної громади, була створена постійно діюча комісія з 

питань бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на 

території Лиманської міської територіальної громади (рішення виконавчого 

комітету міської ради від 21.04.2021 №166). 

Опрацьовано 47 заяв, підготовлено перелік власників бджолосімей та                       

направлено до департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин 

Донецької ОДА. 

Збір оперативної та надання узагальненої інформації про хід весняно-

польових робіт в сільгосппідприємствах та фермерських господарствах, моніторинг 

очікуваного виробництва основних сільськогосподарських культур ранніх зернових 

культур під урожай 2021 рік та заготівля кормів — 52 інформації. 

Моніторинг залишків та накопичення мінеральних добрив, стану посівів 

озимих культур під урожай 2021 року, формування структури посівних площ 

зернових культур під урожай 2022 року - 98 інформацій . 

Надано10 довідок ФГ “Меркурій”, ТОВ “АПФ “Ставки”, ФГ “Риск” про 

середню врожайність та про посівні площі для отримання кредиту по форвардній 



програмі із закупівлі зерна з ПАТ “Державна продовольча зернова компанія 

України”.  

Відділом житлово-комунального господарства протягом 2021 року 

розглянуто 1018 звернень громадян, з них: 

- 540 звернення громадян з питання комунального господарства; 

- 149 звернень громадян з житлових питань. 

 Надійшло 203 звернень щодо видалення зелених насаджень та 126 звернень, 

щодо надання матеріальної допомоги дровами, видано 145 ордерів на видалення 

зелених насаджень. 

 Згідно Програм реформування, розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2021 рік та утримання 

об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської територіальної громади на 

2021 рік за зазначений період з міського бюджету були виділені кошти в сумі 

30288,081 тис. грн. (у 2020 році 40979,336 тис. грн), витрачено кошти у сумі 

30191,186 тис. грн. на житлове господарство та комунальну інфраструктуру, у тому 

числі на: 

Житлове господарство (капітальний та поточний ремонт) — 418,303 тис. грн.: 
- поточний ремонт 15 під’їздів житлових будинків — 142,935 тис. грн.; 

- поточний ремонт 19 житлових будинків (покрівель, дверей, вікон, оголовків) — 

275,368 тис. грн.. 

Теплопостачання – 359,576 тис. грн., а саме це кошти на послуги з розробки 

енергоефективної схеми оптимізації системи теплопостачання міста Лиман. 

Водопостачання та водопровідно-каналізаційне господарство — 1203,030 тис. 

грн.: 
- утримання мереж водопостачання та каналізації сіл та селищ Лиманського району, 

придбання насосів, труб, люків, машинки для прочищення каналізації, поточний 

ремонт на суму 1052,689 тис. грн.; 

- оплата спожитої електроенергії водяними свердловинами, що знаходяться в 

господарчому веденні, утримання мереж водопостачання та каналізації сіл та 

селищ Лиманського району — 150,341 тис. грн.. 

Дорожньо-мостове господарство — 5309,695 тис. грн.: 
- поточний ремонт 67 доріг, а саме 6382 м2 дорожнього полотна (по місту 4572 м², 

по селам та селищам 1810 м²) – 3730,067 тис. грн.; 

- здійснено грейдерування 55 ґрунтових доріг на суму 269,800 тис. грн.; 

- поточний ремонт тротуарів у кількості 5 одиниць – 362,924 тис. грн.; 

- придбання та встановлення дорожніх знаків, придбання фарби для розмітки 

проїзної частини автомобільних доріг, придбання схеми дорожнього руху, зимове 

утримання доріг комунальної власності – 946,904 тис. грн. 

Зовнішнє освітлення — 7365,316 тис. грн.: 

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

селищ Лиманської міської територіальної громади — 4761,190 тис. грн., 

- капітальний ремонт 3 мереж зовнішнього освітлення Лиманської ОТГ (смт. 

Ямпіль, с. Торське, смт. Зарічне) на суму 1698,941 тис.грн., 

- поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення по Лиманській ОТГ (м. Лиман, 

смт. Новоселівка, смт. Дробишеве) на суму 905,185 тис.грн.. 

Зелене господарство —1685,579 тис. грн.: 

- придбано та висаджено 3000 одиниць квіткових рослин – 49,990 тис. грн.; 

- придбання комплектуючого та видатного матеріалу до газонокосарок, бензопил, 



гілкорізу у кількості 21 комплект на суму 313,511 тис.грн., 

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

875 одиниць (623,9 м³ деревини) — 1322,078 тис. грн.. 

Похоронна справа — 524,729 тис. грн., а саме це кошти на утримання та 

благоустрій кладовищ, поховання безрідних, поточний ремонт стел у кількості 64 

одиниць, ремонт огорожі по кладовищам по селам, придбання вінків. 

Санітарне очищення —5787,245 тис. грн.: 

- вивезено та розміщено на полігоні 37382,8 м3 побутового сміття, ліквідовано 708 

несанкціонованих звалищ у кількості 6094 м³ на території Лиманської ОТГ, 

придбання 22 баки для побутового сміття, 

- відшкодовано витрат на утримання об’єктів благоустрою (тротуари - 29809 м², 

газони - 87393 м², клумби - 865 м², полив - 716 м³, протяжність - 60 км). 

Майданчики — 506,423 тис. грн., а саме за ці кошти придбано 60 додаткові 

елементи на облаштування 14 дитячих ігрових майданчиків, також проведено 

поточний ремонт існуючих дитячих майданчиків на території Лиманської ТГ. 

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

7031,290 тис. Грн. (утримання камер спостереження, поточний ремонт зупинок, 

відлов безпритульних тварин, придбання постерів, лавочок, придбання спецтехніки 

(екскаватор, грейдер, міні електростанції), придбання піску, матеріали для 

поточного ремонту торговельних рядів, ремонт фонтану, очищення дна озер та 

пляжів, облаштування торговельних рядів). 

 Всі вищезазначені витрати було розподілено між 12 старостинськими 

округами Лиманської громади на утримання зовнішнього освітлення, оплату 

зовнішнього освітлення, зарплату робітника з благоустрою, встановлення елементів 

дитячих майданчиків, оплату ПММ, поточний ремонт об’єктів благоустрою 

(майданчики, пам’ятники, зовнішнє освітлення, торговельні ряди, тротуари, дороги 

комунальної власності, кладовища), придбання бензопил, мотокос, спецінвентарю, 

спецодягу, вінків, квітів, піску у сумі 9509,284 тис.грн., а саме: 

- Дробишевський старостинський округ – 1256,904 тис.грн., 

- Зарічнянський старостинський округ – 1114,886 тис.грн., 

- Новоселівський старостинський округ – 523,691 тис.грн., 

- Ямпільський старостинський округ – 1978,471 тис.грн., 

- Ярівський старостинський округ – 683,830 тис.грн., 

- Коровоярський старостинський округ – 710,231 тис.грн., 

- Криволуцький старостинський округ – 332,207 тис.грн., 

- Рубцівський старостинський округ – 743,783 тис.грн., 

- Рідкодубівський старостинський округ 914,137 тис.грн., 

- Тернівський старостинський округ – 430,217 тис.грн., 

- Шандриголівський старостинський округ – 444,293 тис.грн., 

- Яцьківський старостинський округ – 376,634 тис.грн. 

 Відділом ведеться та оновлюється облік осіб потребуючих поліпшення 

житлових умов. Протягом 2021 року до виконавчого комітету міської ради 

звернулись 21 громадянин з метою постановки на квартирний облік. Станом на 

31.12.2021 року на обліку перебуває на загальному переліку 507 осіб, з них: 

 - на першочерговому переліку — 152 особи, 

 - на позачерговому переліку — 145 осіб, 

 - на переліку багатодітних сімей — 50 осіб, 

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



з їх числа - 129 осіб, 

 - на переліку офіцерів запасу — 15 осіб, 

 - на переліку одиноких матерів — 21 особа, 

 - на переліку внутрішньо переміщених осіб — 37 осіб. 

 Впродовж 2021 року за рахунок співфінансування бюджетів міста та області 

50 на 50 для постійного проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа Лиманською міською радою було 

придбано та розподілено 3 впорядковані квартири. 

Також на умовах співфінансування державного та місцевого бюджетів 70 на 

30 було придбано та розподілено три квартири для тимчасового користування 

внутрішньо переміщеним особам: 1 трикімнатну квартиру, 1 двокімнатну квартиру, 

1 однокімнатну квартиру. 

 Протягом 2021 року було проведено моніторинг житлових приміщень та 

виявлено дві квартири, які перебувають у комунальній власності, але не 

використовуються за призначенням. Дані квартири були включені до службового 

житла та спрямовані на забезпечення медичного працівника та молодого 

спеціаліста житлово-комунального господарства житлом. 

Виявлено та прийнято до комунальної власності Лиманської МТГ по 

рішенню Краснолиманського міського суду Донецької області 1 житловий будинок.  

 Комісією по інвентаризації було здійснено 20 виїздів по території Лиманської 

МТГ з метою огляду об’єктів. Складено 20 актів обстеження об’єктів благоустрою. 

 Проведено процедуру розірвання 4 договорів оренди комунального майна. 

 Проведено процедуру продовження договорів оренди комунального майна по 

аукціону в кількості 1 договору, без аукціону 8 договорів. Складено 40 додаткових 

угод до договорів оренди комунального майна. Викладено договорів оренди в новій 

редакції у кількості 20 одиниць. 

 Внесена в електрону торгову систему інформація щодо 70 об’єктів 

комунальної власності вільних для передачі в оренду. 

 Протягом 2021 року було проведено 10 засідань конкурсної комісії по відбору 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки вартості майна об’єктів 

комунальної власності, що підлягають відчуженню та оренди. 

Проведено 2 засідання аукціонної комісії для продажу об’єктів малої 

приватизації. 

 Протягом 2021 року було розглянуто 36 звернень громадян та організацій 

щодо оренди комунального майна. Передано в оренду по аукціону 2 об’єкта, без 

аукціону 5 об’єктів. 

Відділом проводиться робота щодо реформування житлово-комунального 

господарства. У 2021 році було проведено зустрічі з співвласниками 236 

багатоповерхових будинків. 

 

Центром надання адміністративних послуг станом на 31.12.2021 року у 

Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської міської 

ради (далі-Центр) надається 236 адміністративних послуг. На всі послуги 

розроблено інформаційні та технологічні картки. 

Протягом 2021 року постійно проводились заходи для підвищення комфорту 

та швидкості обслуговування суб’єктів звернення. За результатом проведеної 

роботи: 

• при підтримці Програми Відновлення та розбудови миру, яка реалізується 



ПРООН в Україні організовано роботу спеціалізованого автомобіля 

«Мобільний ЦНАП»; 

• за підтримки Міністерства цифрової трансформації запроваджено обмін 

електронними копіями документів через застосунок ДІЯ; 

• запроваджено надання адміністративних послуг Державної інспекції 

архітектури та містобудування через Портал Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва; 

• за підтримки міжнародної технічної допомоги “Зміцнення громадської 

довіри”(UCBIII) Центр забезпечено новітнім серверним обладнанням; 

• завдяки Програмі Відновлення та розбудови миру, яка реалізується ПРООН в 

Україні отримано третю робочу станцію для оформлення та видачі 

паспортного документу громадянина України; 

• налагоджено передачу інформації з реєстру територіальної громади в 

електронній формі про реєстрацію/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб до ВІС ДМС через систему 

Трембіта; 

• в рамках електронної взаємодії через систему Трембіта, запроваджено сервіс 

електронної реєстрації місця проживання фізичних осіб; 

• За підтримки Програми ООН організовано 3 віддалені робочі місця Центру у 

старостинських округах (смт Новоселівка, смт Ямпіль, с.Яцьківка). 

Протягом 2021 року працівники відділу надання адміністративних послуг 

проходили навчання та брали участь у різноманітних тренінгах. Підвищували 

рівень професійних знань на порталі ДІЯ. Платформа Центрів. 

Протягом 2021 року адміністраторами Центру надано 17803 адміністративні 

послуги, що складає 65% від планових показників на 2021 рік. Найбільш 

витребувані послуги за 2021 р.: 

Видача довідки про реєстрацію місця проживання — 5052; 

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання особи — 2763; 

Оформлення та видача паспорта громадянина України — 2089; 

Видача витягу з технічної документації про нормативно грошову оцінку 

земельної ділянки – 827; 

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (в оренду, безоплатно у власність, шляхом викупу, постійне 

користування) – 869; 

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з 

державного земельного кадастру про земельну ділянку – 787; 

Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу – 350. 

Надходження коштів до бюджету ТГ за надання платних адміністративних 

послуг у 2021 році склали близько 537,0 тис. грн. 

Протягом 2021 року адміністраторами відділу було здійснено 69 виїздів для 

надання адміністративних послуг за місцем перебування заявника за допомогою 

валізки “Мобільний адміністратор” надано 75 послуг та 40 виїздів спеціалізованим 

авто «Мобільний ЦНАП» надано 131 послугу. Надано 3268 відповідей на запити 

органів державної влади. Підготовлено та направлено у встановлені строки 67 

звітів до органів державної влади, щодо діяльності відділу з різних напрямків. 

 

 Юридичним відділом за 2021 рік опрацьовано та надано відповідей: 



- на звернення громадян - 52; 

- на запити правоохоронних органів - 89 ; 

- на листи установ, організацій та підприємств - 76 ; 

- на запити щодо отримання публічної інформації - 9; 

- на адвокатські запити- 25. 

 В порядку надання безоплатної первинної правової допомоги посадовими 

особами юридичного відділу надано 48 консультацій за особистими зверненнями 

громадян. 

 Протягом 2021 року юридичним відділом в інтересах Лиманської міської 

ради подано 13 позовів щодо визнання спадщини відумерлою, 12 з яких задоволено 

в повному обсязі, у задоволенні 1 позову відмовлено у зв'язку з встановленням 

спадкоємців. 

 За 12 місяців 2021 року посадовими особами юридичного відділу складено 

процесуальні документи у 372 справах, що розглядалися судами України. 

Безпосередню участь в порядку самопредставництва Лиманської міської ради та її 

виконавчого комітету прийнято у 58 справах, з них, що розглядалися: 

- в порядку цивільного провадження -28; 

- в порядку господарського провадження — 9; 

- в порядку адміністративного провадження -13; 

- в порядку кримінального провадження — 8. 

 За 12 місяців 2021 року адміністративною комісією при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради було проведено 16 засідань, на яких розглянуто 33 

адміністративні справи. 

 У звітному році юридичним відділом складено 60 листів-претензій 

користувачам земель комунальної власності на умовах договорів сервітутів на 

земельні ділянки. За результатами цієї роботи в повному обсязі здійснено оплату 

договорів сервітутів.  

 

До відділу земельних відносин у 2021 році надійшло 2625 звернень 

громадян та юридичних осіб у сфері земельних відносин. 

Підготовлено 1857 проектів рішень, стосовно надання земельних ділянок у 

власність та користування, які розглянуті на постійних комісіях та затверджені на 

сесіях.  

Здійснений облік 1981 договорів оренди землі комунальної власності, щодо  

контролю термінів дії, зміни істотних умов. Оформлено та поновлено 37 договорів 

оренди землі та додаткових угод. До бюджету МТГ надійшло 122360, 21 грн. 

Проведена робота з фізичними та юридичними особами, які мають 

заборгованість по платі за землю, надано перелік 86 боржників з найбільшою 

заборгованості до юридичного відділу для надання позиву до суду щодо 

примусового стягнення заборгованості.  

Спільно з юридичним відділом проведено роботи щодо продажу 1-ї 

земельної ділянки комунальної власності на якій знаходяться об’єкти нерухомого 

майна, в цілому до місцевого бюджету надійшло 39750,0 грн. 

Відділом проведена робота у створенні та затвердженні переліку 

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

буди продані на конкурентних засадах у 2020-2021 роках по м. Лиман Донецької 

області. Відбулися торги 11-ти земельних ділянок комунальної власності 



сільськогосподарського призначення та несільськогосподарського призначення до 

бюджету МТГ надійшло 187628,94 грн. 

Проведено тендер закупівлі послуг з розроблення технічної документації по 

оновленню нормативної грошової оцінки семи населених пунктів Лиманської МТГ 

за рахунок коштів місцевого бюджету . 

Проведена робота щодо виявлення “тінєвого”  користування земельними 

ділянками частками /паєм/, які обробляються одноосібно без складання договорів 

для подальшого оподаткування. В результаті до фіскальною служби звернулося 52 

особи для заповнення декларацій.   

 

Загальним відділом виконавчого комітету Лиманської міської ради 

проведено 37 апаратних нарад при міському голові. За підсумками нарад складені 

протоколи та надані необхідні доручення.  

Протягом 2021 року зареєстровано 1057 заяв щодо надання матеріальної 

допомоги та 1208 заяв з інших питань. За підсумками роботи зі зверненнями 

громадян підготовлено 4 квартальних звіти до Донецької обласної державної 

адміністрації, 2 квартальних звіти до Краматорської районної державної 

адміністрації, 12 щомісячних аналітичних інформацій та 12 інформацій щодо 

додержання графіків проведення прямих ліній. З метою проведення перевірки 

фактичного стану виконання звернень громадян проведено 12 Днів контролю та 

перевірено 28 звернень.Проведено 12 засідань комісії по роботі зі зверненнями 

громадян та складено 12 протоколів.  

Протягом звітного періоду проведено 9 перевірок з питань додержання 

роботи зі зверненнями громадян в управліннях міської ради та комунальних 

підприємствах. На сторінках газети «Зоря» опубліковано 48 інформацій про час та 

дату проведення прямих ліній, 4 щоквартальні інформаційно-аналітичні інформації 

щодо стану роботи зі зверненнями громадян, графік проведення прямих ліній та 

особистих прийомів, повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, до яких входить вирішення основних питань 

порушених громадянами у своїх зверненнях. Зазначена інформація додатково 

оприлюднена на офіційному сайті Лиманської міської ради. На єдиному порталі 

відкритих даних щомісяця до 5 числа оприлюднюється інформація про проведені 

прямі лінії.  

В частині розгляду звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги 

проведено 12 засідань комісії по наданню матеріальної допомоги та допомоги на 

поховання та підготовлено 11 рішень виконавчого комітету міської ради «Про 

надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання». 

Крім того, спеціалістами по роботі зі зверненнями громадян зареєстровано 

75 запитів на отримання публічної інформації. На виконання вимог Донецької 

обласної державної адміністрації підготовлено чотири звіти щодо роботи із 

запитами на отримання публічної інформації та два звіти відповідно до 

Краматорської районної державної адміністрації. Звіти оприлюднені на сайті 

Лиманської міської ради. На єдиному порталі відкритих даних щомісяця до 5 числа 

оприлюднюється інформація щодо запитів на отримання публічної інформації.  

Спеціалістом загального відділу виконавчого комітету з питань контролю 

протягом2021 року взято на контроль 1921 доручення, визначене в листах, 

розпорядженнях до дорученнях голови Донецької обласної державної адміністрації, 

протоколах нарад, тощо. 



Протягом звітного періоду секретарями керівника зареєстровано 10111 

вхідних та 1052 вихідних документів. Вся документація внесена до Системи 

електронного документообігу в розділ «Канцелярія». 

Архіваріусом загального відділу зареєстровано 532 розпорядження міського 

голови з основної діяльності. Розпорядження міського голови оприлюднені на сайті 

Лиманської міської ради. З метою доведення розпоряджень міського голови до 

відома виконавців виготовлено та завірено 894 копії розпоряджень міського голови. 

Згідно до Положення про видачу довідок виконавчим комітетом Лиманської міської 

ради протягом 2021 року видано 717 довідок і затверджено 4127 характеристик та 

актів органів самоорганізації населення. Протягом звітного періоду завірено7526 

копійрішень міської ради та 1532 копії рішень виконавчого комітету міської ради.  

Протягом 2021 року впорядковано 213 справ, підшито впорядкованих справ – 

89. З метою передачі документів на постійне державне зберігання підготовлено та 

передано до архівного відділу виконавчого комітету міської ради 116 справ за 2013 

рік. Проводилась робота щодо складання описів документів постійного зберігання 

та з особового складу за 2017-2019 роки (внесено до описів 433 справи) та актів на 

списання документів тимчасового зберігання, термін зберігання яких завершено. 

Після набрання чинності ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система 

організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» 

загальним відділом оновлено Інструкцію з діловодства в виконавчому комітеті  

Лиманської міської ради, яка була затверджена розпорядженням міського голови від 

11.11.2021 № 428. 

 

Архівним відділом виконавчого комітету Лиманської міської ради протягом  

2021 року проведено 6 засідань експертної комісії архівного відділу виконавчого 

комітету Лиманської міської ради, якою розглянуто, схвалено та направлено на 

розгляд ЕПК державного архіву Донецької області описи справ на управлінську 

документацію — 1376 од.зб.: 

 - відділу агропромислового розвитку Лиманської міської ради на 79 од. зб. за 

2014–2021 роки; 

 - фінансового управління Лиманської міської ради на 111 од. зб. за 2016-2019 

рр; 

 - Краснолиманського міського суду опис № 1 (доповнення) справ постійного 

зберігання (управлінська документація) на 10од.зб. за 2006-2010 роки; 

 - Краснолиманського міського суду опис № 1 (продовження) справ постійного 

зберігання (управлінська документація) на 41 од.зб. за 2011-2015 роки; 

 - Краснолиманського міського суду опис № 1 (доповнення) справ постійного 

зберігання (судові рішення, судові справи) на 124 од.зб. за 1953, 1955, 1956, 1967-

1969, 1978-1980, 1982, 1987, 1989, 1990, 1992-2004 роки; 

 - Краснолиманського міського суду опис № 1 (продовження) справ постійного 

зберігання (судові рішення, судові справи) на 592 од.зб. за 2005-2015 роки; 

 у тому числі описи після перероблення: 

 - Новоселівської селищної ради на 204 од. зб. за 1992-2015 роки; 

   - Тернівської сільської ради на 215 од. зб. за 1992-2015 роки. 

   Архівним відділом виконавчого комітету Лиманської міської ради прийнято: 

 1. від джерел формування НАФ на зберігання документів управлінської 

документації - 247 од. зб: 

 - відділу освіти Лиманської міської ради 114 од. зб. за 2014-2017 роки; 



 - Лиманської міської ради. Виконавчого комітету 116 од. зб. за 2013 рік; 

 - відділу агропромислового розвитку Лиманської міської ради 79 од. зб. за 

2014–2021 роки; 

 - комунального некомерційного підприємства “Лиманська центральна районна 

лікарня” 17 од. зб. за 2014-2015 роки. 

 2. із кадрових питань (особового складу) - 131од.зб.: 

 - відділу агропромислового розвитку Лиманської міської ради 128 од. зб. за 

1984-2021 роки; 

 - товариства з обмеженою відповідальністю “АГРО-ЛИМАН” 3 од. зб. за 

2019-2021 роки. 

 

До архівного відділу надійшло 848 запитів,з них: 

- прийнятих на особистому прийомі - 135. 

Виконання запитів: 

- тематичних: надійшло —15запитів, 

з позитивним результатом — 0; 

- майнових: надійшло — 113 запити, 

з позитивним результатом — 113; 

- соціально – правового характеру: надійшло – 720запити; 

з позитивним результатом — 720. 

 Для поліпшення роботи із зверненнями громадян архівний відділ надає 

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

 

За період роботи в 2021 році відділом обліку та звітності виконавчого 

комітету міської ради  розроблено та затверджено мережу розпорядників та 

одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік по 28 кодам програмної 

класифікації(КПК) та протягом 1 півріччя внесені зміни по 10 КПК.  

Виконавчий комітет Лиманської міської ради є головним розпорядником 

бюджетних коштів до мережі якого входить 1 розпорядник бюджетних коштів: КП 

«Лиманський центр безпеки громадян» та 6 одержувачів бюджетних коштів: КП 

«Лиманська СЄЗ», КП «Лиманський «Зеленбуд», КНП «ЦПМСД» Лиманської 

міської ради, КНП «Лиманська ЦРБ», Лиманське ВУВКГ «Компанія «Вода 

Донбасу» та Обласний фонд ПІЖБ 

Відкрито 25 особових рахунків та 33 реєстраційних в управлінні казначейської 

служби. 

З початку року було підготовлено та затверджено 28 кошторисів та протягом року 

на підставі рішень міської ради про внесення змін до бюджету Лиманської МТГ та 

довідок про зміни до кошторисів фінансового управління міської ради підготовлено 

238 довідок та реєстрів змін до кошторису. 

Протягом 2021 року підготовлено 28 паспортів бюджетних програм та 248 

уточнюючих паспортів бюджетних програм. 

Підготовлено за 25 КПКВК проектів пропозицій до прогнозу бюджету на 2022-

2025 роки 

Отримано та оприбутковано благодійну допомогу на суму 5 144 628,26 грн. 

Нараховано згідно листів призначень відділу ЖКГ та виставлено 231 рахунок 

на сплату орендної плати за приміщення, які знаходяться на балансі виконавчого 

комітету та отримано доходу від оренди 211 875,18 грн (з яких 70% перераховано в 

дохід бюджету – 148 312,63 грн).  



Також укладено 21 договір на відшкодування комунальних послуг орендарями 

та відповідно них протягом І півріччя виставлено 71 рахунок на сплату. 

З початку року укладено 248 договорів та зареєстровані юридичні зобов’язання 

в казначействі, в т.ч. на проведення капітальних ремонтів, а саме заміна анодного 

заземлення газопроводу високого тиску, адміністративних будівель за адресами м 

.Лиман вул. Привокзальна, 25 (заміна вікон) с. Яцьківка (заміна вікон); поточних 

ремонтів адміністративних будівель смт. Дробишеве, смт. Зарічне, с. Яцьківка. 

Проведено 3 переговорних процедури в системі Prozorro на загальну суму 1 541 

277,47 грн. та за результатами, якихукладено3договорів на суму 1 541 277,47 грн., 

Проведені 1 відкриті торги в системі Prozorro на загальну суму 520 000,00 грн. 

та за результатами, якихукладено1 договір на суму 419 476,80 грн., економія коштів 

склала 100 523,20 грн. 

Проведено 30 спрощених процедур закупівель в системі Prozorro на загальну 

суму 1 492 269,06 грн. та за результатами, яких укладено14 договорів на суму 1 153 

448,37 грн., економія коштів склала 338 820,69 грн., яка перенаправлена інші цілі. 

Оприлюднено в системі Prozorro 285звітів про укладені договори без 

проведення процедури закупівлі. 

Загалом відділом за І півріччя здійснено видатків по загальному фонду на суму 

44 643 739,26 грн., по спеціальному фонду 2 280 416,87 грн. 

Здійснювалось нарахування заробітної плати 2 рази на місяць (авансові платежі 

та всього за місяць) та розноска по особових картках працюючих . 

Зарахування на карткові рахунки працюючих авансу та зарплати за 2 гу 

половину кожного місяця, а також проміжних виплат (відпускних та 

розрахункових) через системи Інтернет банкінг (Ощадбанк) – 71 відомостей та 

Приват 24- 62відомостей. 

Нарахування лікарняних по мірі надходжень протоколів від комісії по 

соціальному страхуванню, звірка по веб-сайту Пенсійного фонду України по 

страховому стажу застрахованих осіб та подання заявок в Фонд соціального 

страхування через програму «МЕДок» - всього 32 заявки. 

Нарахування відпускних щомісячно- всього 310 за рік. 

Нарахування розрахункових виплат звільненим працівникам в кількості 24чол. 

Видача довідок про заробітну плату та інші доходи 28 шт. за 2021 рік. 

На балансі виконавчого комітету обліковується 2524 одиниці основних засобів 

та малоцінних матеріальних активів.  

Протягом 2021 року відділом було розроблено 128 актів введення в 

експлуатацію основних засобів та 24 актів внутрішнього переміщення основних 

засобів. 

Оприбутковано матеріальних цінностей на суму 852 219,00 грн з них складено 

50 актів списання, 55 відомостей видачі матеріальних цінностей та 85 авансових 

звітів на суму 744 049,00 грн. 

Відділом обліку та звітності Щомісячна звітність про кредиторську та 

дебіторську заборгованість за місцевим бюджетом подано 30 форм та за державним 

бюджетом 8 форм. 

На сайті Лиманської міської ради оприлюднено кошториси, паспорти 

бюджетних програм та щомісячні зміни до них, інформацію по закупівлям. 

На єдиному веб-порталі відкритих даних Edata оприлюднено 52 звіти, 143 

договори, 25 додаткових угод, 282 актів та накладних. 

На порталі відкритих даних оприлюднено 9 наборів даних, які щомісяця або 



щоквартально оновлюються. 
 Щопонеділка вносяться дані по показам тепло-, водо-, електро-, газо- лічильників 
до програми АІС «Енергосервіс» 
 
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про бюджет за бюджетними програмами 

з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету 

або класифікації кредитування бюджету 

по виконавчому комітет Лимансько міської ради 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

 

за 2021 рік 

                                                                                                                                                  (тис. грн.) 

Код програмної класифікації 

видатків та кредитування 

бюджету/код економічної 

класифікації видатків бюджету або 

код кредитування бюджету 

Код 

функціона

льної 
класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету 

Найменування 

згідно з 

програмною 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

План на 

2021 рік з 

урахуванням 

внесених 

змін 

Касове 

виконання за 

2021 рік 

План на 

2021 рік з 

урахування
м внесених 

змін 

Касове 

виконання за 

2021 рік 

План на 

2021 рік з 

урахуванням 

внесених 

змін 

Касове 

виконання 

за 2021рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: 

Всього:   85 427,7 83 817,9 17 010,2 16 041,5 102 437,9 99 859,4 

2110   34 503,8 34 503,6 0,0 0,0 34 503,8 34 503,6 

2120   7 560,6 7 560,3 0,0 0,0 7 560,6 7 560,3 

2200   5 362,6 5 003,4 552,3 367,1 5 914,9 5 370,5 

2600   35 739,2 34 516,5 0,0 0,0 35 739,2 34 516,5 

2700   2 146,6 2 146,6 0,0 0,0 2 146,6 2 146,6 

2800   114,9 87,5 0,0 0,0 114,9 87,5 

3100   0,0 0,0 7 287,3 7 270,7 7 287,3 7 270,7 

3200   0,0 0,0 9 170,6 8 403,7 9 170,6 8 403,7 

в т.ч. за бюджетними програмами: 

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

та її виконавчих органів 

0210150 0111 

Завдання 1: 

Забезпечення 

виконання 

наданих 

законодавство

м 

повноважень 

виконавчому 

комітету 

Лиманській 

міській раді 

38 893,7 38 538,6 929,2 762,3  39 822,9 39 300,9 

0210150/2110 0111  28 835,0 28 834,8   28 835,0 8 834,8 

0210150/2120 0111  6 331,9 6 331,9   6 331,9  6 331,9 

0210150/2200 0111  3 635, 3 308,4 448,4 281, 4 084,3 3 590,0 



0210150/2800 0111  90,9 63,    90,9 63,5 

0210150/3100 0111    480,8 480,7  480,8 480,7 

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

  

Завдання 1: 

Забезпечення 

функціонуван

ня лікарні в 

частині 

оплати 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

6 221,4  5 497,3 765,3 10,9  6 986,7 5 508,2 

0212010 0731 

Завдання 2: 

Заробітна 

плата 

працівникам, 

які 

приймають 

участь у 

роботы 

медичної 

комісії під час 

проведення 

приписки 

громадян 

України до 

призовної 

дільниці та 

чергових 

призовах, 

підготовки 

медичної та 

військово-

облікової 

документації 

Завдання 3. 

Виготовлення 

ПКД по 

об`єкту "Нове 

будівництво 

кисневої 

станції з 

генератором 

кисню з 

комплектом 

обладнання і 

підключення 

корпусів до 

медичного 

газопостачанн

я КНП 

Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня за 

адресою м. 

Лиман вул. 

Незалежності,

64 

Корегування" 

0212010/2600 0731  6 221,4 5 497,3 - -  6 221,4  5 497,3 



0212010/3200 0731   - - 765,3 10,9  765,3 10,9 

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

допомозі 

212111  

Завдання 1. 

Забезпечення 

функціонуван

ня центру 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги в 

частині 

оплати 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

      

0212111/2600 0726  1 654,6 1 437,7 - - 1 654,6  1 437,7 

4. Мета бюджетної програми: Зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремих 

категоріям хворих, забезпечення потреб населення у лікарських засобах 

212144  

Завдання 1: 

Забезпечення 

хворих на 

цукровий 

діабет 

препаратами 

інсуліну 

      

Завдання 2: 

Забезпечення 

хворих на 

нецукровий 

діабет 

препаратами 

десмопресину 

1 900,9  1 900,9 - -  1 900,9  1 900,9 

0212144/2700 0764  

5.  Мета бюджетної програми: Зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремих 

категоріям хворих, забезпечення потреб населення у лікарських засобах 

  

Завдання 1. 

Забезпечення 

профілактики 

захворювань 

населення та 

підтримки 

громадського 

здоров'я за 

місцем 

проживання 

(перебування) 

      

0212152 0763 

Завдання 2. 

Зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

 3 468,3 3 348,0 713,2 713,2 4 181,5 4 061,2 



Завдання 3 

Впровадження 

електронного 

документообіг

у в закладах 

охорони 

здоров`я 

Завдання 4. 

Технічне 

обстеження 

частини 

будівлі 

Лиманської 

центральної 

районної 

лікарні по вул. 

Незалежності, 

64 м. Лиман  

Донецької 

обл. 

Завдання 5. 

Закупівля 

матеріалів для 

проведення 

поточного 

ремонту 

фельшерськог

о пункту смт 

Дробишеве 

Завдання 6. 

Проведення 

контрольно-

геодезичного 

знімання по 

об`єкту 

"Капітальний 

ремонт 

амбулаторії 

загальної 

практики 

сімейної 

медицини" 

Завдання 7. 

Введення в 

експлуатацію 

закінченного 

будівництвом 

об`єкту 

"Реконструкці

я будівлі 

аптеки під 

діагностичний 

центр 

розташований 

за адресою 

вул. Гасієва 

(чапаєва) 36а 

м. Лиман 

Завдання 8. 

Промивка 

системи 

опалення 

будівель 

закладів 

охорони 

здоров`я 



Завдання 9. 

Проведення 

експертизи 

ПКД по 

обєэкту 

"Капітальний 

ремонт навісу 

вхідної групи 

приймального 

відділення 

Лиманської 

ЦРЛ" 

Завдання 10. 

Поточний 

ремонт 

покрівлі 

будівлі 

амбулаторії 

ЗПСМ с. 

Торське 

Завдання 11. 

Противоепіде

мічні заходи 

0212152/2600 0763  3 468,3  3 348,0 - - 3 468,3  3 348,0 

0212152/3200 0763   - - 713,2 713,2 713,2 713,2 

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

213210  

Організація та 

проведення 

громадських 

робіт 

      

0213210/2600 1050  326,4 326,2 - - 326,4 326,2 

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

213242  

Завдання 1: 

Забезпечення 

надання 

додаткової 

допомоги 

почесним 

громадянам 

міста 

      

0213242/2700 1090  7,2 7,2 - - 7,2 7,2 

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

духовного потенціалу 

  

Завдання 1: 

Інші заходи в 

галузі 

культури і 

мистецтва 

      

0214082 0829  370,3 368,3 - - 370,3 368,3 

0214082/2200 0829  194,9 192,9 - - 194,9 192,9 



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

9. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення 

його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста 

216011  

Завдання 1. 

Утримання, 

поточний та 

капітальний 

ремонт 

житлового 

фонду 

      

0216011/2600 0610  393,7 393,7 - -  393,7 393,7 

10. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей систем централізованого теплопостачання, підвищення якості послуг 

з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, забезпечення захисту прав та інтересів споживачів, залучення інвестицій на 

модернізацію теплового господарства та житлового фонду. 

216012  

Завдання 1. 

Розробка 

енергоефекти

вної схеми 

оптимізації 

системи 

теплопостачан

ня міста 

      

0216012/2200 0620  359,7 359,7 - - 359,7 359,7 

11.Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей водопровідно-каналізаційного господарства і утримання його у 

належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста 

  

Завдання 1. 

Утримання та 

поточний 

ремонт 

водопровідно-

каналізаційно

го 

господарства 

      

0216013 0620   1 131,1 1 131,0 72,0 72,0 1 203,1 1 203,0 

0216013/2200 0620  27,2 27,1 - - 27,2 27,1 

0216013/2600 0620  1 103,9 1 103,9 - - 1 103,9 1 103,9 

0216013/3200 0620  - - 72,0 72,0  72,0 72,0 

12.Мета бюджетної програми: Виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду міста, покращення його санітарно-технічного стану,  

модернізація та заміна ліфтів 

216015  

Завдання 1. 

Експертне 

обстеження 

(технічне 

діагностуванн

я) ліфтів 

пасажирських 

(до 10 

зупинок) 

м.Лиман 

Донецької 

області 

      



0216015/2600 0620  24,5 24,5 - - 24,5 24,5 

13.Мета бюджетної програми: Стабільне функціонування підприємств, установ та організації, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги. 

216020 

 

Завдання 1. 

Придбання 

спеціалізован

ої техніки для 

КП 

«Лиманський 

Зеленбуд» 

      

 

Завдання 

2.Придбання 

спеціалізован

ої техніки для 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 

      

 

Завдання 3. 

Придбання 

спеціалізован

ої техніки для 

КП «Компанія 

"Вода 

Донбасу"» 

      

0216020/3200 0620  - - 3 800,3 3 800,3  3 800,3 3 800,3 

14. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста, сіл та селищ Лиманської МТГ 

  

Завдання 1:  

Облаштуванн

я, 

забезпечення 

та утримання 

в належному 

стані об'єктів 

благоустрою 

міста, сіл, 

селищ 

Лиманської 

МТГ 

      

216030 0620 

Завдання 2: 

Проведення 

поточного 

ремонту 

об'єктів 

благоустрою 

міста, сіл, 

селищ 

Лиманської 

МТГ 

17 237,4  17 179,5 2 998,4 2916,3 20 235,8 20 095,8 

  

Завдання 3: 

Проведення 

капітального 

ремонту 

об'єктів 

благоустрою 

міста, сіл, 

селищ 

Лиманської 

МТГ 

   

0216030/2600 0620   17 237,4  17179,5 - -  17 237,4  17 179,5 



0216030/3200 0620  - - 652,6 652,2 652,6 652,2 

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

0216082 0610 

Завдання 1: 

Придбання 

житла для 

окремих 

категорій 

населення 

відповідно до 

законодавства 

(для осіб з 

числа дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування) 
  1894,2 1744,1 1 894,2  1 744,1 

0216082/3100  

Завдання 2: 

Придбання у 

комунальну 

власність 

квартир для 

надання у 

тимчасове 

користування 

внутрішньо 

переміщеним 

особам 

 

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

  

Завдання 1. 

Демонтаж 

будівлі за 

адресою 

м.Лиман 

вул.Ів.Лейко, 

17 

      

0216090/2600 0640  12,6 12,6 - -  12,6 12,6 

17.Мета бюджетної програми:  Здійснення заходів з землеустрію 

  

Завдання 1. 

Послуги з 

розроблення 

технічної  

документації з 

нормативної 

грошової 

оцінки земель 

населених 

пунктів 

      

  

Завдання 2. 

Розробка 

проектно-

кошторисної 

документації 

із землеустрію 

що до 

      



відведення 

земельної 

ділянки під 

будівництво 

модульної 

котельні 

0217130/2200 0432  13,4 13,4 62,9 - 76,3 13,4 

18. Мета бюджетної програми:  Забезпечення розвитку інфраструктури міста. Підвищення експлуатаційних властивостей об’єктів житлово-

комунального господарства міста і утримання їх у належному стані. 

  

Завдання 1. 

Капітальний 

ремонт 

об’єктів 

житлово-

комунального 

господарства 

міста і 

утримання їх 

у належному 

стані. 

      

0217310/3200 0432 Завдання 2. 

Розробка 

проектно-

кошторисної 

документації 

та 

коригування 

існуючої 

ПКД. 

- - 1 707,9 1707,9  1 707,9  1 707,9 

 

19. Мета бюджетної програми:  Забезпечення розвитку інфраструктури території 

0217322 0443 

Завдання 1. 

Розробка 

проектно-

кошторисної 

документації 

та виконання  

її експертизи  

по об`єкту 

"Реконструкці

я (з 

темомодерніза

цією) будівлі 

інфекційного 

віділення  

КНП 

"Лиманська 

центральна  

районна 

лікарня"за 

адресою  вул. 

Незалежності 

буд. 64 

      

Завдання 

2.Виготовленн

я  проектно-

кошторисної 

дрокументації  

по об`єкту 

"Капітальний 

ремонт 

      



котельні  

амбулаторії 

ЗПСМ с. Нове 

Завдання 3. 

Виготовлення 

робочого 

проекту по 

об’єкту " 

Капітальний 

ремонт 

інженерних 

мереж 

амбулаторії 

ЗП- СМ смт. 

Зарічне 

технічний 

ресурс яких 

вичерпано, за 

алресою: вул. 

Центральна10

4 смт. Зарічне 

Лиманський 

р-н, Донецька 

область" 

      

Завдання 4 

Виготовлення 

ПКД  по 

об`єкту: "Нове 

будівництво 

кисневої 

станції з 

генератором 

кисню з 

комплектом 

обладнання і 

підключення 

корпусів до 

медичного 

газопостачанн

я КНП 

"Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня" 

      

Завдання  5 

Виготовлення 

ПКД  по 

об`єкту: 

"Капітальний  

ремонт. 

Влаштування 

багатофункціо

нального 

підйомника в 

будівлі КНП 

"Лиманська 

центральна 

районна 

лікарня" 

      

Завдання 6. 

Капітальний 

ремонт 

системи 

опалення 

амбулаторії 

ЦПМСД 

Лиманської 

міської ради 

      



0217322/3200 0443 

 

- - 960,2 951,7 960,2 951,7 

20. Мета бюджетної програми: Поліпшення соціальної інфраструктури міста. 

  Завдання 

1.Коригування 

існуючого 

проєкту 

«Реконструкці

я дитячого 

майданчика, 

прилеглої 

території до 

будівлі 

Центра 

культури та 

дозвілля 

ім.Горького, 

частини 

тротуарів та 

дороги по 

вулиці 

Незалежності 

під площу 

Незалежності 

в місті Лиман. 

Коригування» 

      

0217330 0443 

Завдання 

2.Виготовленн

я проектно-

кошторисних 

документацій 

- - 618,5 618,2 618,5 618,2 

Завдання 

3.Реалізація 

проєкту 

Громадського 

бюджету 

"Ярівський 

Марадонна" 

(придбання 

елементів для 

улаштування 

спортивного 

майданчика) 

Завдання 

4.Капітальний 

ремонт  

газопроводу 

високого 

тиску 

Завдання 

5.Капітальний 

ремонт  

адмінистратив

ної будівлі  за 

адресою с. 

Яцьківка вул. 

Миру,40 

0217330/3100 0443  - - 279,5 279,5  279,5 279,5 

0217330/3200 0443  - - 339,0 338,7 339,0 338,7 

21. Мета бюджетної програми: Запезпечення розвитку інфраструктури території 



0217350 0443 

Завдання 1  

Проведення 

експертизи 

містобудівної 

документації 

«Схема 

планування 

території 

району (в 

межах 

Лиманської 

МТГ)» 

      

Завдання 2 

Проведення 

експертизи 

містобудівної 

документації 

«Внесення 

змін до 

генерального 

плану 

м.Лиман 

Донецької 

області з 

розробленням 

плану 

зонування та 

детальних 

планів 

окремих 

      

0217350/2200 0443  219,0 219,0 - - 219,0 219,0 

22. Мета бюджетної програми: Залучення громадськості до питань визначення  напрямків  використання бюджетних коштів для задоволення 

потреб мешканців Лиманської МТГ 

0217370  

Завдання 

1.Проведення 

незалежної 

експертизи з 

інвентаризації 

фактичного 

виконання 

робіт 

      

0217370/2700 0490  30,0 30,0 - - 30,0 30,0 

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

  

Завдання 

1.Розробка 

паспортів  

автобусних 

маршрутів 

      

  

Завдання 

2.Оплата 

компенсації за 

надання 

послуг із 

перевезення 

пасажирів 

міським 

пасажирським 

транспортом 

загального 

користування 

 1 278,9 1 175,4 -   1 278,9 1 175,4 



0217413/2200 0451  24,0 23,8    24,0 23,8 

0217413/2600 0451  1254,9 1151,6 - -  1 254,9  1 151,6 

24. Мета бюджетної програми : Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг 

  

Завдання 1: 

Капітальний, 

поточний 

ремонт, 

грейдерування 

доріг по місту, 

селам та 

селищам 

      

0217461 0456 

 

3 999,9 3 999,9 - - 3 999,9  3 999,9 
 

0217461/2600 0456  3 999,9 3 999,9 - - 3 999,9 3 999,9 

0217461/3200 0456  - - - - - - 

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

  
Завдання 1.  

Проведення 

експертної 

грошової 

оцінки 

земельної 

ділянки, що 

підлягає 

продажу, за 

рахунок 

авансу, 

внесеного 

покупцем 

земельної 

ділянки 

      

0217650/2200 0490 - - - -  - - 

 

26. Мета бюджетної програми:  забезпечення ефективності організації місцевого самоврядування на регіональному рівні, забезпечення сталого 

місцевого розвитку, наближення до європейських стандартів 

0217680  

Завдання 1. 

Участь 

Лиманської 

ОТГ у 

Всеукраїнські

й асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня (асоціації 

міст України) 

      

0217680/2800 0490  24,0 24,0 -  24,0 24,0 

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

про їх технічний стан 

  

Завдання1 

Послуги з 

проведення 

незалежних 

оцінок по 

визначенню 

ринуової 

вартості 

      



об`єктів 

комунальної 

власності 

0217693 

0490 

Завдання2 

Послуги з 

інвентаризації 

(виготовлення 

інвентаризаці

йних справ) 

112,30 102,70 - -  112,30 102,70 

 

Завдання 3 

Публікація  

повідомлення 

про 

оприлюдненн

я заяви та 

визначення 

обсягів 

стратегічної 

екологічної 

оцінки. 

Публікація 

повідомлення 

про 

оприлюдненн

я проекту 

документа 

державного 

 

Завдання 4 

.Виготовлення  

технічних 

паспортів на 

громадські 

будинки з 

господарськи

ми будівлями 

закладів 

охорони 

здоров`я 

 

Завдання 5 

Прийнято  на 

баланс  

виконавчого 

комітету 

Лиманської 

міської ради 

нежитлові 

будівлі 

0217693/2200   70,70 61,10 - - 70,7 61,1 

0217693/2600   41,60 41,60 - - 41,6 41,6 

0217693/3100    - - 4 632,8 632,8  4 632,8 4632,8 

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

  

Завдання 1 

Проведення 

збільшення 

закладки 

матеріально-

технічних 

      



засобів в 

місцевий 

резерв для 

попередження 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій і 

життезабезпеч

ення 

постраждалог

о населення 

(закупівля 

бензину) 

0218110/2200 0320 Завдання 2 

Підтримка 

безперебійног

о 

функціонванн

я та 

евсплуатаційн

о-технічне 

обслуговуванн

я засобів 

системи 

оповіщення 

населення про 

загрозу 

виникнення 

НС місцевого 

рівня 

170,5 169,2 - - 170,5 169,2 

Завдання 3 

Зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

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

0218120  

Завдання 1: 

Забезпечення 

безпечних 

умов 

відпочинку 

населення  на 

водних 

об'єктах 

      

0218120/2200 0320  15,0 12,9 - - 15,0 12,9 

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

  

Завдання 1. 

Забезпечення 

здійснення 

контролю за 

дотриманням 

протипожежн

их вимог, 

запобігання 

пожежам і 

нещасним 

випадкам, 

гасіння пожеж 

      

0218130 0320 

Завдання 2. 

Зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

для надання 

можливості 

7 503,1 7 497,0 - 212,8 7 503,1 7 709,8 



працівникам 

"Лиманського 

центра 

безпеки 

громадян" 

надавати 

допомогу 

населенню під 

час 

стихійного 

лиха та 

гасіння пожеж 

Завдання 3. 

Забезпечення 

дровами для 

опалення 

пріміщень 

Комунального 

закладу 

"Лиманський 

центр безпеки 

громадян" та 

їх підрозділів 

Завдання 4. 

Зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

"Лиманського 

центра 

безпеки 

громадян" для 

пожежно-

рятувальної 

команди під 

час 

стихійного 

лиха та 

гасіння пожеж 

 

0218130/2110 0320  5 668,8 5 668,8 - -  5 668,8 5 668,8 

0218130/2120 0320  1 228,7 1 228,4 - - 1 228,7 1 228,4 

0218130/2200 0320  572,5 566,7  79,2 572,5 645,9 

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

0218130/3100 0320  - -  133,6  - 133,6 

31. Мета бюджетної програми:  Забезпечення транспортного перевезення призовників 

0218220  

Завдання 1. 

Перевезення 

призовників  

до обласного 

збірного 

пункту 

      

0218220/2200 0512  59,8 49,2 - -  59,8 49,2 

32. Мета бюджетної програми: Забезпечення оптимізації поводження з відходами 

0218312  

Завдання 1. 

Забезпечення 

екологічного 

безпечного 

збирання, 

перевезення, 

зберігання, 

оброблення, 

утилізації, 

      



видалення, 

знешкодження 

і захоронення 

відходів 

(придбання 

контейнерів) 

0218312/3200 0512  - - 160,1 156,8  160,1 156,8 

33. Мета бюджетної програми: Забезпечення оптимізації поводження з відходами 

0218330  

Завдання 1. 

Забезпечення 

екологічного 

безпечного 

збирання, 

перевезення, 

зберігання, 

оброблення, 

утилізації, 

видалення, 

знешкодження 

і захоронення 

відходів 

(придбання 

контейнерів) 

      

0218330/2200 0540 

Завдання 2. 

Функціонуван

ня державної 

системи 

моніторингу 

навколишньог

о природного 

середовища 

- - 41,0 6,3 41,0 6,3 

 

 

Відділом організаційної роботи виконавчого комітету Лиманської міської 

ради відповідно до основних питань організаційної роботи протягом 2021 року: 

- організовано та проведено 16 чергових сесій (на яких прийнято 2624 рішень) 

та 4 позачергових сесій міської ради (на яких прийнято 27 рішень); 

- в міській раді працює 5 постійних комісій та впродовж 2021 року ними 

проведено 105 засідань;  

- надано близько 300 консультацій постійним комісіям міської ради при 

вирішенні питань, які стосуються повноважень міської ради та консультації 

депутатам міської ради з питань депутатської діяльності, діяльності постійних 

комісій ради;  

- Підготовлені та вручені 34 повідомлення для депутатів міської ради щодо 

ознайомлена з вимогами Закону України “Про запобігання корупції” в частині 

фінансового контролю (своєчасна подача електронної декларації та декларування 

змін в майновому стані);  

- узагальнено, підготовлено та прийнято на засіданнях виконавчого комітету міської 

ради, сесіях міської ради планів роботи: виконавчого комітету (квартальні) -4, 

та міської ради (піврічні)  - 2 

- узагальнено підготовлено та оприлюднено на офіційному сайті міської ради та 

Порталі ОДА 12 щомісячних планів заходів виконавчого комітету міської ради; 

- підготовлено та проведено навчання: з депутатами — 3, старостами — 3, 

начальниками відділів та управлінь міської ради — 3, органами самоорганізації 

населення — 3. 



- оприлюдненона офіційному сайті міської ради: 2632 проекти рішень та 2624 

прийнятих рішень(8 — не прийнято) із зазначеннямголосування кожного 

депутата по кожному з оприлюднених рішень 

- Відділом постійно оприлюднюється на державному Порталі відкритих даних 

інформація щодо роботи ради (склад ради, проведення пленарних засідань 

ради: розпорядження про проведення сесії, порядок денний сесії, протокол 

сесії, результати поіменного голосування депутатів); 

- проведено 9 звітів та виборів активу мікрорайонів: “Центральний,” 

“Заводський”, “Східний”, “Ставки”, “Старий Караван”, “Брусівка”, 

“Комунальний”, “Лісний”, “Північний”;  

- підготовлено та проведено зустрічі мешканців з міським головою у 

Криволуцькому, Дробишевському, Коровоярському старостинських округах; 

- до Дня місцевого самоврядування підготовлено розпорядження міського 

голови “Про грошове винагородження активу органів самоорганізації населення” 

до якого зібрані усі документи та оформлені документи для підписки на 2022 рік 

для заохочення активу органів самоорганізації населення підпискою на 

міськрайонну газету “Зоря”. 
Відділом з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Лиманської 

міської ради проведено роботу по формуванню складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради. Створено Ініціативну групу з 

підготовки установчих зборів по формуванню її складу - впродовж всієї роботи 

відбулося 3 засідання ініціативної групи 

 В березні 2021 року відбулися установчі збори з формування складу 

Громадської ради.  

 В квітні 2021 року на підставі протоколу установчих зборів виконавчим 

комітетом Лиманської міської ради затверджено персональний склад Громадської 

ради при виконавчому комітеті Лиманської міської ради, до якої увійшло 15 

представників громадянського суспільства.  

 Впродовж всього періоду роботи було проведено 2 засідання. Серед низки 

питань визначено керуючий склад Громадської ради та затверджено додатки до 

Статуту Лиманської МТГ. 

 Відділом надано допомогу в оформленні документів зі створення фракцій у 

Лиманській міській раді. В міській раді зареєстровано:  

 - фракцію партії «СЛУГА НАРОДУ», згідно повідомлення обраних депутатів 

від Донецької обласної організації Політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» до 

Лиманської міської ради 8 скликання 18.02.2021 на 5-й черговій сесії Лиманської 

міської ради; 

 - фракцію Політичної партії “Опозиційний блок” за поданням депутата 

міської ради Олександра Кабацького 18.03.2021 на 6-й черговій сесії Лиманської 

міської ради 8 скликання;  

- фракцію Політичної партії “Порядок” за поданням депутата міської ради Анатолія 

Гавриленка 16.09.2021 на 14-й черговій сесії Лиманської міської ради 8 скликання. 

 Запроваджено Мобільний застосунок «Smart місто»за ініціативи громадської 

організації «Центр громадянських ініціатив «Донбас» в межах реалізації Програми 

ООН із відновлення та розбудови миру та фінансової підтримки урядів Данії, 

Швейцарії та Швеції. Мешканці Лиманської громади вже зараз можутьскористатися 

мобільним застосунком і отримати інформацію про події, які відбуваються в 



населених пунктах громади. З ГО «Центр громадянських ініціатив «Донбас» 

підписано меморандум про співробітництво.  

Згідно основних завдань з питань внутрішньої політики у 2021 році віділом 

підготовлено і проведено: 

- 15 звітів з виконання планів до загальнодержавних заходів, 6 

загальноміських заходів, 32 заходи загальнодержавних з них 27 національно-

патріотичного напрямку, 14 місцевих заходів, 12 круглих столів; 

 - прийнято та оброблено 56 пакетів документів для участі у щорічному 

конкурсі „Людина року”. 

- підготовлено: 91-е привітання та звернення міського голови до державних, 

місцевих свят та пам’ятних дат, 48 матеріалів для виступів керівництва на 

публічних заходах, 31 макет постерів до державних та загальноміських свят;  

 - організовано вручення 89 Почесних грамот міської ради, 154 Подяк 

міського голови, 66 нагород до ювілейних державних та пам’ятних дат; 

 - організовано проведення 17-ти  консультацій з громадськістю 

Зібрано, оброблено та надано інформацій до вищих органів влади:  щоденних 

- 1690, щотижневих — 58, щомісячних -84, щоквартальних — 26.  

 -підготовлено 1379 публікацій на офіційному сайті міської ради, 1454 

публікацій на сторінці Facebook, 227 публікацій у місцевих ЗМІ, 557 

фотопідтвердження подій, що відбулися в громаді. 

 

 Відділом державної реєстраціїза період роботи з 01 січня 2021 року по 31 

грудня 2021року прийнято і розглянуто: 

- 6635 заяв про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на 

нерухоме майно; 

- 571заява юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 

- зареєстровано 15 юридичних осіб, 208 фізичних осіб- підприємців, припинена 

діяльність 142 фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб–11.  

 Надано: 

- витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань – 101; 

- інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно -

248. 
 Всього зареєстровано на території Лиманської ТГ станом на 01.01.2022 року 

фізичних осіб – підприємців - 1318, юридичних осіб -718. 

 За вказаний період надійшло адміністративного збору на суму 820,0тис. грн., 

у тому числі до місцевого бюджету 793,0 тис. грн., до державного бюджету 27,0 

тис. грн. 

 Начальником відділу державної реєстрації прийнято на особистому прийомі 

54 громадянина та представників юридичних осіб з питань державної реєстрації 

нерухомого майна та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців. 

 

 Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Лиманської МТГ 

на 2021 рік відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Лиманської міської ради були заплановані та виконані наступні заходи, а саме: 

- експертиза містобудівної документації - «Схема планування території 

району (в межах Лиманської об’єднаної територіальної громади); 



- експертиза  містобудівної документації -  «Внесення змін до генерального 

плану м. Лиман Донецької області з розробленням плану зонування та 

детальних планів окремих територій». 

 Відділом протягом  2021 року проводилась наступна робота: 

 - внесені пропозиції щодо визначення території для містобудівних потреб 

згідно з містобудівною документацією, підготовлені висновки з цих питань - 87;  

 - системно проводиться робота щодо наповнення даними реєстрів  

містобудівного кадастру; 

 - надано замовникам містобудівних умов та обмеження забудови земельних 

ділянок -24; 

 - підготовлено наказів про присвоєння/уточнення адрес - 272; 

 - надано замовникам будівельних паспортів забудови земельної ділянки- 103; 

 - оформлено паспортів прив’язки тимчасових споруд - 21; 

 - у складі комісій приймали участь у вирішенні спірних питань забудови 

земельних ділянок  - 32; 

 - розроблено проектів рішень Лиманської міської ради, виконавчого комітету 

Лиманської міської ради - 15; 

 - розглянуто звернення громадян, підприємств, установ, організацій - 98; 

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

виконання підготовчих та будівельних робіт  - 198; 

 - прийнято в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти - 164; 

 Також відділом була розроблена та затверджена програма на розроблення та 

оновлення містобудівної документації. 

 

 Відділом з питань праці  виконавчого комітету Лиманської міської ради 

протягом 2021 року проведено 116 інспекційних відвідувань суб'єктів 

господарювання, які здійснюють діяльність на території Лиманської ОТГ. 

 За результатами роботи відділу представниками бізнесу додатково 

оформлено трудові відносини з 87 працівниками. Після проведених співбесід  

прийняли рішення, щодо реєстрації фізичними особа-підприємцями 53 фізичних 

особи. 

 Протягом 2021 року виявлено 5 суб'єктів господарювання — юридичних 

осіб, які здійснюють діяльність в Лиманській ТГ, а податок на доходи фізичних осіб 

сплачують до інших бюджетів. Станом на 01.01.2022 року 3 з 5 підприємств 

сплачують відповідний податок до бюджету Лиманської ОТГ. З іншими 2 

підприємствами спільно з Головним управлінням ДПС у Донецькій області, 

проводиться робота щодо залучення їх до сплати податку на доходи фізичних осіб 

згідно чинного законодавства. 

 Завдяки проведеним заходам відділу з питань праці з виявлення додаткових 

джерел надходження, до бюджету додатково  надійшло 2245,3 тис грн (в тому числі 

до бюджету Лиманської ТГ 1347,2 тис.грн.) 

 Протягом 2021 року до відділу з питань праці запрошено 48 суб'єкт 

господарювання з якими проведено бесіди щодо  дотримання трудового 

законодавства. 

 Протягом червня - липня 2021 року інспектори відділу проводили роботу в 

складі робочої групи з вивчення питань розвитку туризму в Лиманській об’єднаній 

територіальній громаді. Взято участь у одинадцяти виїзних нарадах з питань 

розвитку туризму та сплати туристичного збору. Обстежено 285 господарських 



одиниць, в яких здійснюється надання послуг в сері відпочинку та розміщення 

відпочиваючих. 

 Відповідно п. 3 ст. 18  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР відділом з питань праці підготовлено та 

направлено 7 звернень до Східного міжрегіонального управління Державної 

служби України з питань праці щодо здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у 

комунальній власності, а також стосовно фізичних осіб - підприємців, які 

використовують працю найманих працівників. Працівниками відділу взято участь в 

7 перевірках цих суб'єктів господарювання. 

 Інспектори з питань праці залучались до складу моніторингової групи з 

додержання обмежувальних заходів протиепідеміологічного режиму. Починаючи з  

жовтня  2021 року було проведено обстеження у складі моніторингової групи  295 

господарських одиниць. 

 З питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, дотримання 

мінімальних державних гарантій в оплаті праці з метою перевірки стану 

дотримання трудового законодавства протягом 2021 року інспекторами праці у 

складі тимчасової робочої групи з перевірки фінансово-господарської дільності 

проводились перевірки підприємств, установ та організацій, що перебувають у 

комунальній власності Лиманської ТГ: 

 -КП “Лиманський “Зеленбуд”; 

 -КП “Лиманська СЕЗ”; 

 -КНП “Лиманська ЦРЛ”; 

 -КП “ЦПМСД”; 

 -КЗ “Лиманський центр безпеки громадян”. 

 Відділом з питань праці в сфері охорони праці: 

 1) організовано навчання: 

 - 2осіб (міського голови, керуючого справами) за нормативно-правовими 

актами з питань охорони праці, санітарного та гігієнічного забезпечення, надання 

першої  домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, 

техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій; 

 -  14 осіб (старост старостинських округів, комендант виконавчого комітету 

та відповідальна особа за охорону праці) за “Правилами  безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.21-98), “Правил технічної 

експлуатації електроустановок споживачів”; 

 - 3 осіб (2 старости старостинських округів, яким видане службове авто та 

відповідальна особа, на яку покладено функції служби безпеки дорожнього руху) за 

“Правилами охорони праці на автомобільному транспорті” (НПАОП 0.00-1.62-12); 

 - 3 осіб (члени комісії) за “Правилами охорони праці під час виконання робіт 

на висоті”(НПАОП 0.00-1.15-07); 

 - 15 осіб, до обов'язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки 

були проведені навчання в навчальному центрі; 

 - 1 особи (староста Коровоярського старостинського округу) проведено 

навчання за курсом “Правил безпеки систем  газопостачання” (НПАОП 0.001.76-

15); 
  

Відділ інвестиційної діяльності: 

В грудні 2020 року на засіданні виконавчого комітету міської ради була 



затверджена місцева цільова програма “Громадський бюджет Лиманської 

територіальної громади на 2021 рік” (далі - Програма). Для реалізації проектів в 

рамках Програми у 2021 році передбачено -1000,0 тис. грн. 

У 2021 році на конкурс було подано 27 конкурсних пропозицій. За 

результатами електронного голосування  було визначено 4 конкурсні пропозиції, які 

будуть підтримані в обсязі бюджетних асигнувань, передбачених бюджетом ОТГ.  

 

У 2021 році усі проєкти-переможці повністю реалізовані, а саме: 

- проєкт “Ярівський Марадонна”, в ході якого придбано та встановлено 

огорожу футбольного поля та футбольні ворота для спортивного майданчика у смт 

Ярова; 

 - “Ряди переваг” -  виконано поточний ремонт торгівельних рядів в с. Рубці 

та с. Лозове; 

- “Європаркан - для краси і безпеки” - придбано та встановлено 

європаркан на території Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2; 

-  “Щаслива стежина” - виконано поточний ремонт тротуару по вул. 

Ветеранів с. Коровій Яр. 

 

Продовжується робота по залученню коштів міжнародних фінансових 

організацій. 

Проєкт «Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості 

Лиманської об'єднаної територіальної громади» відібрано до списку учасників 

програми — Агентства США з міжнародного розвитку (USAD) - “Економічна 

підтримка Східної України”.  

03.08.2020 року між DAI Global, LLC та Виконавчим комітетом Лиманської 

міської ради був підписаний “Договір про надання підтримки в негрошовій формі”,  

грантова допомога буде надана на загальну суму — 582, 570 тис.грн.  

Підготовлено уточнене технічне завдання на закупівлю друкованої та 

поліграфічної продукції, що збільшить кількість інформації та медіа-матеріалів про 

численні туристичні можливості Лиманської ОТГ, яка буде доступною для 

відвідувачів з інших областей України та широких груп потенційних туристів. 

 29.09.2021 відбулась презентація успішно реалізованого проєкту. В результаті 

реалізації проєкту Лиманська громада отримала необхідні для її подальшого 

розвитку презентаційні продукти (відео-ролик, туристичний путівник), де будуть 

відображені можливості громади, як перспективної території для залучення 

туристів та інвестицій. Крім того, в рамках проєкту був організований промо-захід 

(по території Лиманської ТГ), що дасть можливість у подальшому 

розповсюджувати інформацію про громаду, а також  відбувся навчальний тур в 

Полтавську область, для отримання нових знань представниками ТГ, що сприятиме 

їх практичному використанню в громаді. Відео розміщене: на офіційному сайті 

міської ради; у соціальних мережах Facebook, Instagram; на офіційному сайті та 

офіційній сторінці Facebook Посольства України в Чеській Республіці; надіслано на 

адресу Міністерства промисловості і торгівлі Чехії та провідних бізнес-асоціацій; 

на офіційній сторінці Facebook Донецької торгово-промислової палати передано до 

Посольства Чеської республіки в Україні для використання при контактах з 

чеськими компаніями та суб’єктами, зацікавленими у співпраці з українськими 

партнерами на Сході України. 

 



У межах Проєкту «Спеціальна програма підтримки Східної України», що 
реалізується за дорученням Уряду Німеччини (GIZ) та надає підтримку 
підконтрольним уряду України територіям Луганської та Донецької областей, за 
результатами попередніх етапів відбору, серії онлайн-зустрічей Лиманську міську 
територіальну громаду долучили до переліку об’єктів. Підписана угода про 
співпрацю між Лиманською міською радою та Німецьким товариством 
міжнародного співробітництва (GIZ). Предметом цієї співпраці є виконання заходів 
з капітального ремонту приміщень, коридорів та створення безбар’єрного простору 
на першому поверсі лікарні, улаштування зони очікування та рецепції, аудиторії, 
санвузлів, включаючи приміщення для маломобільних груп населення, відновлення 
ганку тощо для проєкту «КНП "Лиманська центральна районна лікарня". Станом на 
31.12.2021 року - будівельні роботи майже завершено. 

Також надано обладнання та офісні меблі для пацієнтів та лікарів з метою 

облаштування гінекологічного кабінету жіночої консультації “Лиманської ЦРЛ”. 
 

Ведеться активна робота по залученню коштів міжнародних фінансових 

організацій. 

В рамках проєкту “Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для 

розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецької областей”, 

що виконується Асоціацією органів місцевого самоврядування “Асоціація 

учасницького розвитку громад” в рамках проєкту “Спеціальна програма підтримки 

Східної України (підконтрольні Уряду території)”, що здійснюється Deutsche 

Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду 

Федеративної Республіки Німеччина надано обладнання для облаштування 

мультимедійної кімнати,  розроблена та затверджена 17.06.2021 року на сесії 

Лиманської міської ради “Стратегія розвитку системи соціального захисту 

населення Лиманської міської територіальної громади на 2021-2026 роки”. 

 В рамках проєкту «Спеціальна програма підтримки Східної України», що 

реалізується за дорученням Уряду Німеччини (GIZ) та надає підтримку 

підконтрольним уряду України територіям Луганської та Донецької областей, після 

проходження онлайн-тренінгів «SWOT-аналіз», «Стратегічні пріоритети», 

«Фінансовий аналіз в лікарнях», «Стратегічні ініціативи: Розвиток клієнтського 

сервісу» в рамках проєкту «Стратегічний розвиток закладів охорони здоров'я в 

умовах реформування медичної системи» була створена та затверджена сесією 

Лиманської міської ради Стратегія розвитку КНП «Лиманська ЦРЛ» 2021-2023.  

 

02.03.2021 року була підготовлена заявка для участі в проєкті «СПІЛЬНО. 

Соціальні послуги для сімей у громадах», спрямований на розвиток послуг для 

сімей із дітьми у громадах, який впроваджується Дитячим Фондом ООН 

(ЮНІСЕФ). Лиманську громаду обрано до громад-партнерів. Підписаний 

меморандум про співпрацю між Представництвом Дитячого Фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) та Лиманською міською радою. В рамках проєкту планується надати 

підтримку громаді щодо покращення доступу дітей та їх сімей до соціальної 

інфраструктури громади шляхом навчання спеціалістів, експертної підтримки, 

підтримки у розробці місцевих програм та політик, виконання 

капітального/поточного ремонту та оснащення приміщення, яке знаходиться за 

адресою: вул. Івана Лейко 2, м. Лиман.  На 19.10.2021 року підписано технічне 

завдання на проведення ремонтних робіт. 



 В рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру за 

фінансування Європейського Союзу для подальшої участі у проєкті “Розробка 

інвестиційних профілів для громад та положення про залучення інвестиційна 

місцевому рівні”- “Оцінка інвестиційного середовища”  була створена «Робоча 

група з оцінки інвестиційного середовища та реалізації перспективних напрямів 

діяльності Лиманської територіальної громади». Для визначення пріоритетних 

напрямів інвестиційної діяльності Лиманської ТГ та розробці інвестиційного 

профілю й положення про залучення інвестицій на місцевому рівні, у липні 2021 

року було проведено соціологічне дослідження мешканців громади. За 

результатами проведених контентаналізу, експертного опитування та засідань 

фокус-груп, Рейтинговим агентством IBI-Rating був презентований “Аналітичний 

звіт Лиманської територіальної громади”, на основі якого буде оновлено 

інвестиційний паспорт Лиманської ТГ.  

 На території Лиманської територіальної громади в рамках співпраці з 

Програмою розвитку ООН в Україні запланована реалізація наступних проєктів: 

- сертифікована навчальна програма підвищення кваліфікації посадових осіб 

органів місцевого самоврядування Донецької і Луганської областей (проєкт 

завершено); 

- встановлення програми електронного документообігу “Е-кейс менеджер”; 

- участь представників ОМС у телемості із представниками Естонської 

республіки; 

- участь НУО Лиманської громади у програмі малих грантів; 

- експертна підтримка у моделюванні прозорої, ефективної системи управління 

місцевими фінансами, яка орієнтована на зростання рівня економічного та 

соціального розвитку (за результатами проведеної роботи, розпорядженням 

міського голови №91 від 05.03.2021 затверджено план заходів з удосконалення 

фінансової діяльності Лиманської територіальної громади). 

За фінансової підтримки Агентства з міжнародного розвитку Великої Британії та 

Швейцарського агентства розвитку та співробітництва Данська рада у справах 

біженців – Данська Група з розмінування (DRC-DDC) подана заявка на участь у 

проєкті «Програма економічного розвитку Східної України» - Придбання 

самохідної землерийної машини на базі колісного трактора для КП «Лиманська 

СЕЗ». Станом на 19.10.2021 року підписаний договір про цільову благодійну 

допомогу на загальну суму 790,0 тис. Грн. 

 В звітному періоді підписані документи міжрегіонального та 

міжнародного співробітництва: 
- Угода про співпрацю між Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ) та Лиманською міською радою. Предметом співпраці є 

виконання заходів з ремонту КНП “Лиманська центральна районна лікарня”. 

- доповнення до Грантової Угоди між DAI Global LLC та Виконавчим 

комітетом Лиманської міської ради щодо подовження співпраці в рамках гранту 

“Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості Лиманської 

територіальної громади”. 

- меморандум про співпрацю між Донбаською державною машинобудівною 

академією та Лиманською міською радою щодо взаємодії та координації, 

спрямованих на досягнення позитивних результатів в сфері цифровізації ІТ 

розвитку. 

- Меморандум про наміри та взаємодію між Представництвом Дитячого фонду 



ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Лиманською міською радою. 

На офіційному сайті міської ради продовжена робота щодо наповнення 

окремого розділу - Інвестиційний портал Лиманської ТГ 

(http://invest.krliman.gov.ua/uk/projects), за 2021 рік розміщено 79 інформаційних 

публікацій про актуальні грантові програми, можливості, події для бізнесу, 

неурядових громадських об’єднань та мешканців громади. 

На сторінці “Відділ інвестиційної діяльності Лиманської міської ради” в 

соціальній мережі - Facebook розміщуються актуальні грантові пропозиції та 

конкурсні програми для формування позитивного сприйняття ТГ та поширення 

позитивних знань про територіальну громаду серед місцевих мешканців, в області 

та Україні, на міжнародному рівні, а також можливий пошук донорських та 

інвестиційних коштів задля розвитку Лиманської ТГ. 

Створений окремий розділ сайту “Маркетинг територій” 

(https://krliman.gov.ua/uk/page/marketing-teritorii), в якому розміщені напрацювання 

для рекламування та представлення сприятливого позитивного іміджу Лиманської 

територіальної громади (маркетингова стратегія, брендбук, промоційне відео, 

концепція інтегрованого просторового планування громади, імерсивна подорож 

Лиманщиною, відео про створення бренду громади). 

 

 Впродовж 2021 року відділом інформаційних технологій виконавчого 

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

-усунення можливих дефектів та недоліків програмного забезпечення відділів, 

управлінь та служб виконкому міської ради; 

-забезпечення належного технічного функціювання сервісів Лиманської SMART 

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

інформаційний інвестиційний портал Лиманської ОТГ""АІС енергосервіс""Єдиний 

інформаційний інвестиційний портал Лиманської ОТГ", "Громадський бюджет 

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

об'єднаної територіальної громади", "Електронні консультації з громадськістю"; 

-оновлення інформаційного вмісту на Веб-порталі. За 2021 рок на офіційному 

сайті Лиманської міської ради було оприлюднено 2126 публікацій у рубриках: 

Новини; Анонси; Оголошення. 

Оброблено та розміщено 20 відеофайлів. (засідання сесій міської ради, тощо) 

Також, були зміни, доповнення в розділах: 

Лиманська ОТГ, Міське врядування, Прозора влада, Громадянам, Економіка. 

За період2021 року кількість переглядів сторінок сайту відвідувачами в порівнянні 

з попереднім  2020 роком збільшилася з 68 тис. до 118 тис. переглядів. 

На обслуговуванні у відділі більше 120-ти одиниць комп'ютерного обладнання 

(сервери, робочі станції), більше 70-ти  одиниць пристроїв друку (БФП, принтери), 

18 ноутбуків, 33 планшетів (електронні книжки), загальна локальна мережа відділів 

виконкому на 78 робочих місць, окрема локальна мережа ЦНАПу 12 робочих місць, 

окрема локальна мережа відділу державної реєстрації 6 робочих місць 

Впродовж року відділом виконано: 

розроблення та впровадження заходів по розширенню та модернізації локальної 

мережі робочих станцій виконкому міської ради (1, 3, 4 поверхи адмінбудівлі), 

мережі WiFi (заміна WiFi роутерів, розширення покриття 1,2,3 включно зала 

засідань); 

-забезпечували технічну підтримку та супровід телекомунікаційного вузлу 



виконкому міської ради (сесійна зала система “Віче”); 

-забезпечували проведення засідань виконкомів (22 засідання) та сесій міської 

ради (16 засідань) інформаційними матеріалами на електронних носіях 

(конвертування та завантаження в електронні книжки PocketBook); 

-обробка, монтаж та завантаження відеоматеріалів (YouTube -офіційна сторінка 

ради); 

-здійснювали контроль за функціонуванням системи антивірусного захисту на ПК 

відділів виконкому міської ради (ESET Endpoint Antivirus на 100 ПК); 

-здійснювали контроль за використанням мережі “Інтернет”, користувачами 

комунікаційної мережі виконкому міської ради (локальна мережа 78 користувачів); 

-програмно-технічний супровід системи відеоспостереження у адмінбудівлі (16 

камер відеоспостереження);  

-проводили комплекс заходів по підтримці працездатності засобів комп'ютерної 

техніки та програмного забезпечення в відділах та службах виконкому міської 

ради; 

-забезпечення функціонування системи електронного документообігу виконкому 

міської ради; 

 В базі даних відділу ведення Державного реєстру виборців (надалі ДРВ) 

виконавчого комітету Лиманської міської ради станом на 01.01.2022 року міститься 

записів про 34683  виборців, крім того з відміткою про вибуття — 1253 виборця. 

Увідділі обліковується 13 осіб, яким свого часу було скасовано громадянство 

України. Також 40 громадян визнані рішеннями суду як недієздатні особи, а також 

166 виборця мають статус неспроможних пересуватися самостійно (НСП), у зв’язку 

з вадами здоров’я (при проведенні виборів включаються у списки для голосування 

по місцю перебування особи).  

За весь 2021 рік в базі даних ДРВ відділом було внесено зміни 82623 виборцям. 

За звітний період відділом було виконано: 

- внесено змін - 2663 особам; 

- включення - 454 особи; 

- знищення - 1005 особи; 

- зміни місця народження при змінах в АТУУ - 34539 особам.; 

- зміна виборчої адреси при змінах в АТУУ - 40980 особам; 

- вибуття виборців - 1611 особи; 

- нездатні самостійно пересуватись - 166 особи; 

- переадресовані в інші відділи ДРВ - 96 особи; 

- електронні звернення через кабінет виборців - 25 шт. 

крім того: 

- уточнення громадянства України - 75 осіб; 

- можливі кратні включення- 34 особи; 

- виборці, які прибули з інших відділів - 975 виборця. 

 Для здійснення уточнення персональних даних виборців за 2021 рік відділом 

було направлено 515 запитів до суб’єктів подання відомостей. 

Відділом ведення ДРВ щоденно здійснюється прийом виборців.  Так 

протягом 2021 року до відділу з різних підстав особисто звернулося із заявами  - 

707 виборця. Як результат було видано 511 особам роздруки їх персональних даних 

і виконано 89 зчитувань ID карток. 



 Щомісяця проводиться аналіз розбіжностей персональних даних в базі ДРВ і 

в поданих відомостях, їх кількість за рік склала 163 розбіжності. 

 Проводилась роботу по уточненню можливих помилок в нумерації квартир, 

їх кількість склала 461 квартира. 

В зв’язку з територіальною реформою до Краматорського району Донецької 

області, відповідно до розпорядження КМУ від 12.06.2020 №710-р “Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних 

громад Донецької області” увійшла Лиманська територіальна громада. На 

виконання змін, прийнятих територіальною реформою взагалі по Україні  відділом 

було внесено зміни до  виборчих адрес 40980 виборцям, а також приведено до 

відповідності  місце народження виборців, в кількості 34536 виборців. 

 

 Впродовж 2021 року відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної 

роботи та військового обліку виконавчого комітету Лиманської міської ради 
проведено 9 засідань постійної міської комісії з питань ТЕБ та НС.  

На об'єкті особливої важливості ЦЗ - залізничній  станції Лиман – є запас 

майна радіаційного й хімічного захисту, однак  проведені  перевірки наявності й 

стану засобів захисту і приладів РХР підтверджують про назрілу необхідність його 

термінового оновлення й проведення лабораторного контролю на  придатність до 

використання. Зараз у наявності 427 пар чобіт гумових, 865 пар рукавиць, костюмів 

КХО – 70 шт., комбінезонів, що екранують – 147 шт., комбінезонів ЗФС — 23 шт., 

каски металеві — 152 шт., костюми Л-1 – 9 шт.. протигази ізолюючі – 61 шт., 

протигази фільтруючі – 92 шт., камера дитяча КЗД-6 — 4 шт., захисних фартуків — 

52 шт., респіраторів “Тополь” - 160 шт.. прилади дозиметричного контролю 8 шт. 

Створені пункти  видачі ЗІЗ, пости радіаційного й хімічного контролю. 

На території міської ради 2 хімічно небезпечних об'єкти,  радіаційних - 

немає. В обсязі функцій міських служб проводиться постійне спостереження й 

контроль над їхньою експлуатацією.  

Установи й формування медичної служби ЦЗ майже повністю 

укомплектовані кваліфікованим медичним персоналом. Сплановано використання 

медичних сил і засобів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій і на 

особливий період та створено резерв медичних засобів, виробів медичного 

призначення. Є необхідність у його оновленні й поповненні до рівня встановлених 

норм. На базі ЦРЛ створені формування, які входять до складу державної обласної 

служби медицини катастроф (одна бригада швидкої медичної допомоги – 3 чол., 

одна спеціалізована бригада хірургічного профілю 5 чол.). Формування 

укомплектовані особовим складом, спецтехнікою й засобами радіозв'язку на 100%.  

Службою розроблений і використовується комплексний план заходів щодо 

попередження виникнення масових інфекційних захворювань населення.  

 

 В 2021 році зареєстровано і ліквідовано 45 випадків лісових пожеж на 

загальній площі 7,3 гектарів (низові). Охорона лісу від пожеж  здійснюється  5 

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

пожеж склали близько 70,0 тис. гривень. План заходів щодо охорони лісів від 

пожеж у минулому році виконаний.  

 

 У 2021 році для узгодження роботи всіх медичних закладів громади у 

виконавчому комітеті міської ради створено відділ охорони здоров'я виконавчого 



комітету.  

 Впродовж 2021 року відділом у межах своєї компетенції здійснювалась 

перевірка закладів охорони здоров’я, засновником яких є Лиманська міська рада- 

КНП “Лиманська ЦРЛ”.  

 Розглянуто 15 звернень та надана відповідь громадянам з питань надання 

медичної допомоги.  

 Здійснювались робочі виїзди щодо роботи закладів охорони здоров'я -робота 

амбулаторій на території старостинських громад та ФАП.  

 Аналіз надання медичних послуг КНП “ЦПМСД”  

 Участь у проєкті щодо створення медичних пунктів тимчасового базування 

на основі діючих ФАПів. 

 Участь у щотижневих нарадах з організацією GIZ щодо капітального 

ремонту приміщення КНП «Лиманська ЦРЛ». 

 Надання щоденно інформації зі стану вакцинації на території громади. 

 Щоденний аналіз захворюваності респіраторною хворобою  COVID-19 

спричиненою коронавірусом sars-cov-2, по КНП “Лиманська ЦРЛ”. 

 Організація роботи з постачання кисню на КНП “Лиманська ЦРЛ” 

 Аналіз виконання договорів КНП “Лиманська ЦРЛ” та КНП “ЦПМСД” з 

НСЗУ. 

 Організація роботи мобільних бригад у вихідні дні для проведення 

вакцинації в містах загального перебування - ринок по вул. Привокзальна та по вул. 

Ринкова. 

Організовано виїздів 18 раз. 

 Організація виїзду мобільної бригади на підприємства ДП “Донецька 

залізниця”-12 раз. 

 Моніторинг закупівель КНП “Лиманська ЦРЛ” та КНП “ЦПМСД”. 
  

 У 2021 році створено відділ територіального розвитку виконавчого 

комітету Лиманської міської ради. Відділом за 2021 рік заповнено та 

відправлено грантових заявок: 

- по програмі «Людська безпека» уряду Японії; 

- «Програма відновлення України» Європейського інвестиційного банку; 

- по програмі малих грантів ГЕФ щодо придбання та встановлення 

фотоелектричних модулів в медичній установі КНП «Лиманська ЦРЛ»; 

- по програмі ULEAD з Європою щодо придбання сміттєвоза та контейнерів для 

роздільного збирання ТПВ. 

 Відділом здійснювалось ділове листування між організаціями, установами та 

підприємствами щодо пропозицій інвестиційно-привабливих земельних ділянок на 

території Лиманської МТГ. 

 Підписано меморандумів: 

- з асоціацією курортів України; 

- з громадською організацією «Клуб рибалок України»; 

- меморандум про співпрацю з Чеською Республікою щодо швидко-відновлюваних 

джерел енергії; 

 Запроваджено в Зарічненській ЗОШ твердопаливний котел на 

альтернативному виді палива (пелета). 

 Проведена робота щодо інвентаризації гідротехнічних споруд на території 

Лиманської МТГ. 



 Проводилась робота щодо вжиття заходів на виконання приписів Державної 

екологічної інспекції. 

 Збір та надання інформації до голови робочої групи для реалізації 

проекту«Emerland». 

 Заповнена онлайн форма на Державному інвестиційному порталі 

Ukraineinvest щодо інвестиційно-привабливої земельної ділянки розташованої на 

території Лиманської МТГ. 

 Здійснювались робочі виїзди по території громади з Державною екологічною 

інспекцією щодо виконання приписів. 

 Ведення конкурсу «Громадський бюджет». У 2021 році для реалізації 

проектів в рамках Програми “Громадський бюджет Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік” виділено - 1 мільйон гривень. Для участі у 

конкурсі було подано 27 проєктів. Перемогли в конкурсі 4 проєкти, які реалізовано 

за кошт місцевого бюджету. 

 Ведення програми та організація щотижневих нарад з організацією GIZ щодо 

капітального ремонту приміщення КНП «Лиманська ЦРЛ». 
 

 У 2021 році створено уповноважений підрозділ зпитань запобігання та 

виявлення корупції у Лиманській міській раді - відділ з питань запобігання та 

виявлення корупції виконавчогокомітету Лиманської міської ради  
Відділом у 2021 році:  

- проведено роботу з аналізу та перевірки виконання заходів по 

урегулюванню конфлікту інтересів в підпорядкованих підрозділах міської ради:  

Лиманська “СЕЗ”,  Фінансове управління, управління освіти, молоді та спорту, 

Управління соціального захисту населення. Додатково проведена роз'яснювальна 

робота для  працівників відділу культури та туризму, Територіального центру 

соціального обслуговування Лиманської міської ради, щодо важливості 

додержання вимог антикорупційного законодавства, особливо в частині 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, недопущення дій в умовах 

потенційного конфлікту інтересів. Складені протоколи перевірки. 

- по матеріалам раніше проведеного аналізу з дотримання антикорупційного 

законодавства надані рекомендації керівництву відповідних комунальних 

підприємств по усуненню виявлених недоліків при веденні адміністративно-

господарської діяльності та недопущенню, уникненню, мінімізації корупційних 

ризиків. Установлені терміни та контроль по усуненню недоліків. Отримані 

відповіді по частковому усуненню недоліків. 

 Розпорядженнями міського голови утворені тимчасові робочі групи з 

перевірки фінансово-господарської діяльності КП Лиманська СЕЗ,КЗ Лиманський 

центр безпеки громадян та КНП Лиманська ЦРЛ згідно розпоряджень до участі в 

аудиті залучені спеціалісти відділу.  

 Проведено вивчення процедури з підготовки документації для проведення  

Е-закупівель в підпорядкованих підрозділах міської ради. Визначені вразливі 

напрямки ймовірних корупційних ризиків в даній процедурі. Проведено аналіз 

окремих закупівель, згідно розпоряджень міського голови  № №-

252,343,323,337,362в червні-вересні, листопаді-грудні поточного року. Звіти по 

проведеному аналізу та рекомендації знаходяться в матеріалах перевірки 

ініціатора та структур, які було перевірено. 



Використано звітність ЦНАП, виконавчого комітету Лиманської міської 

ради та інформаційно аналітичні довідки, з метою аналізу основних напрямків по 

наданню послуг мешканцям громади. Проводиться моніторинг  взаємодії 

структурних підрозділів виконавчого комітету (архітектура та містобудівництво, 

земельний відділ та інші) з ЦНАП по забезпеченню реалізації прав, свобод і 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб, згідно чинного законодавства. 
 

Велика робота проводиться старостами та спеціалістами виконавчого 

комітету Лиманської міської ради у старостинських округах. 
 
По Ямпільському старостинському округу протягом 2021 року було 

проведено : 

 

- Озеленення та косіння трави й порослі на території старостинського округу. 

- Організація вивозу ТПВ  КП “Лиманський Зеленбуд”. 

- Поточний ремонт дитячих майданчиків  та пам'ятників  на території округу. 

- Жителями с. Закітне було замінено пам’ятний знак на березі р. Сіверський 

Дінець та облаштовано берег двома альтанками.  

- Забезпечення піском кладовищ та дитячого майданчика. 

- Придбання та встановлення дитячого майданчика по вул. Набережна у с. 

Закітне. 

- Ліквідація аварійних дерев, порослі у с. Закітне та смт. Ямпіль. 

- Поточний ремонт доріг у смт. Ямпіль 

- Додано одну одиницю прибиральника території округу . 

- Придбано бензопилу для обрізки дерев. 

- Протягом року було проведено ремонти мережі зовнішнього освітлення у смт. 

Ямпіль та с. Закітне. Додатково освітлено 28 вулиць та провулків у смт. Ямпіль. 

- У Ямпільському НВК було проведено ремонт даху, косметичний ремонт 

приміщення НВК, придбано обладнання для ресурсної кімнати (інклюзивний 

клас) 

- Кисельовим Юрієм Миколайовичем засновано будинок творчості “Вілла 

Закітне” у с. Закітне, на його основі створено громадську організацію “ВІЛЛА 

ЗАКІТНЕ” ( голова організації Хотовеллі Михайло). Протягом 2021 року на базі 

будинку творчості проведено декілька виставок картин художників Донецької 

та Харківської областей, влаштовано майстер - класи по гончарству для дітей с. 

Закітне. 

 

 На території Зарічненського старостинського округу за 2021 рік було 

здійснено: 

-  по Торському БНТ здійснено поточний ремонт приміщення, встановлено 

зовнішній туалет; 

-  по Торському НВК була проведена промивка каналізаційної системи; 

-  по амбулаторії ЗПСМ смт Зарічне був встановлений новий твердопаливний 

котел; 

-  по Зарічненській ЗОШ був встановлений твердопаливний котел та проведе-

но облаштування приміщення для котельної; 

- поточний ремонт (ямковий) дороги смт Зарічне – смт Дробишеве на терито-



рії смт Зарічне загальною площею 1500 м/2 

-  поточний ремонт доріг комунальної власності з твердим покриттям на 

загальній площі 540 кв.м.; 

- грейдерування ґрунтових доріг смт Зарічне - 21100 м, с. Торське – 14820 м; 

- встановлення активного парку (Здорова Україна) смт Зарічне та с. Торське; 

- капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення смт Зарічне (встановлено 

26 ліхтарів), с. Торське (встановлено 31 ліхтар); 

- поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення; 

- придбання та висадження дерев у кількості 20 шт, квітів у кількості 400 шт; 

- забезпечення піском дитячих ігрових майданчиків та кладовищ (90 м/3); 

- встановлена одна автобусна зупинки с. Торське; 

- облаштовані території двох автобусних зупинок в с. Торське тротуарною 

плиткою; 

- проводився поточний ремонт пам’ятників; 

- проводились роботи по видаленню аварійних дерев та кущів; 

- проводилась фарбування дитячих ігрових майданчиків; 

- організовано на території смт Зарічне підвіз учнів до Зарічненської ЗОШ 

шкільним автобусом 

- постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення 

округу щодо необхідності вакцинування та виконання обмежувальних вимог 

на час встановлення карантину. 

 

- Виконані заходи на території Дробишевського старостинського округу за 

період 2021 року: 

- видалення аварійних дерев та порослі на території округу по вул. 

Слобожанській, Магістральній, Університетській, Центральній, Лісній, 

Державній. 

- прибирання  території 2 кладовищ (вирубування порослі, видалення 

аварійних дерев, прибирання та вивезення  сміття) ; 

- поточний ремонт пам’ятників; 

- надання допомоги 15 жителям округу у вигляді дров; 

- завезення піску- 60 т (кладовища, дитячі майданчики); 

- поточний ремонт асфальтового покриття по вул. Слобожанська, 

Магістральна, Державна, Пушкіна, Університетська, В. Гусака, Озерна, 

Гагаріна; асфальтного покриття дороги Дробишеве - Ярова ; 

- озеленення ( висадка 30 дерев та 200 кущів квітів); 

- вирубка дерев, косіння трави 5 громадянам похилого віку, які 

обслуговуються соціальною службою терцентру; 

- поточний ремонт існуючих дитячих майданчиків; 

- додаткове встановлення ліхтарів на суму 99,3 тис.грн ; 

- благоустрій території амбулаторії ЗПСМ; 

- встановлення спортивного майданчика «Активні парки – локації здорової 

України» у межах програми Президента України «Здорова Україна». 

- поточний ремонт адміністративного приміщення старостинського округу на 

суму 49,9 тис.грн та відкрито пункт постійного базування Швидкої 

допомоги; 



- поточний ремонт, силами місцевих жителів, приміщення ФАПу по вул. 

Полухіна на суму 29,6 тис.грн.; 

- поточний ремонт приміщення для базування аптеки “Добрі ліки”; 

- придбано тротуарну плитку та необхідні матеріали на суму 226,6 тис. грн. та 

облаштовано майданчик 500м2 тротуарною плиткою біля стели загиблим 

воїнам (зняття старої плитки, планування території); 

- грейдерування доріг вул. Шевченко, Українська, пров Державний 1, пров 

Державний 2, Ювілейна. 

- придбання бензопили для видалення дерев та порослі; 

- придбання бензокоси; 

- проведення свята День меду, святкова ярмарка з залученням 

товаровиробників та підприємців Лиманської громади; 

- облаштування автобусної зупинки тротуарною плиткою по вул. 

Слобожанська; 

- планування території, вивезення сміття, підрізання дерев навколо МБК 

“Відродження”; 

- придбання ноутбуків з встановленою операційною системою для МБК 

“Відродження” та “Сучасник”; 

- придбання екрану, проектору та МФУ для МБК “Сучасник”; 

- залучена допомога спонсорів для придбання пилесосу та встановлення 

піддашку над вхідними дверима ДНЗ “Сонечко”, новорічної штучної ялинки, 

ялинкових прикрас, солодких подарунків до Дня Святого Миколая та Нового 

року. 

 

 У 2021 році в Новоселівському старостинському окрузі проведена робота 

по благоустрою селища, а саме: 

- виконаний поточний ремонт селищного клубу, а саме внутрішніх приміщень та 

виконані зовнішні роботи, а також роботиз благоустрою прилеглої території (покіс 

трави, вирубка порослі, висадка дерев та квітів). 

- капітальний ремонт торгових рядів; 

- капітальний ремонт колодязів - вул. Шевченко - 2 шт,  вул. Урожайна – 1 шт, 

вул. Вишнева – 1 шт, Партизанська – 1 шт.; 

- поточний ремонт дитячого та спортивного майданчиків, облаштування та 

установка нових дитячих елементів, фарбування огорожі, спортивного і 

дитячого обладнання. Висадка квітів, висадка дерев та кущів. Постійний покіс 

трави та систематичне прибирання території, завіз піску; 

- поточний ремонт пам’ятників у центрі селища та братських могил, які 

знаходяться на кладовищі; 

- вирубка порослі на двох кладовищах, прибирання сміття, видалення аварійних 

дерев, фарбування та поточний ремонт воріт. Разом з КП «Лиманський 

«Зеленбуд» організовано вивезення сміття, а також завіз піску; 

- озеленення території селища міського типу – висадження саджанців дерев та 

кущів, різних квітів на квітниках біля адміністративної будівлі та на території 

старостинського округу; 

- видалення аварійних дерев на території старостинського округу та надання 

найбільш потребуючим мешканцям дров по наданим заявам; 

- поточний ремонт автобусних зупинок громадського транспорту (фарбування, 

цементування, ремонт покриття). Облаштування автобусної зупинки 



тротуарною плиткою по вул. Партизанська, а також облаштування прилеглої  

тротуарної доріжки; 

- покіс трави  та порослі на території Новоселівського старостинського округу по 

вулицям та біля покинутих будинків, біля узбіч доріг. З серпня по жовтень 

поточного періоду проводилася систематична  робота по боротьбі з амброзією. 

Скошувалися бур’яни та видалялися  кущі на території парку та біля 

тротуарних доріжках; 

- поточний ремонт вуличного освітлення та проведення додаткових ліній 

зовнішнього освітлення, також додатково встановлено 11 ліхтарів. Постійно 

проводиться робота по заміні ліхтарів вуличного освітлення; 

- проведено поточний ремонт частини покрівлі адмінбудівлі старостинського 

округу та поточний ремонт сараю;  

 

  По Криволуцькому старостинському округу в 2021 році: 

- проведено поточний ремонт 4-х пам’ятників загиблим воїнам у Другій світовій 

війні та проведений благоустрій братських могил в селах Крива Лука, Озерне, 

Діброва, Каленики; 

- організоване щеплення двома дозами від ковіду мобільною бригадою в селі 

Дірова;  

- придбано для БД с. Діброва: ноутбук (25 тис. Грн.), 5 сценічних костюмів на суму 

23.100 грн, матеріали для оформлення сцени, відремонтовані східці ганку; 

- у липні відбувсяознайомчий тур старостинським округом за сприяння проекту 

USAID «Економічна підтримка східної України  

-біля “Етнодвору” встановлений покажчик до основних локацій туризму «Шлях 

позначений сіллю»;  

- Старостинський округ приймав гостей з Києва, громадську організацію «Київські 

Фрески»;  

- по матеріалам щорічних Криволуцьких читань готується збірник «Крива Лука, як 

явище історії туристично-краєзнавчих мандрівок Придінців’я».  

Благоустрій територіївпродовж 2021 року організовано та проведено:  

- 6 суботників по наведенню порядку в місцях відпочинку, біля пам’ятників, біля 

сільських пляжів, кладовищ;  

- поточний ремонт працівниками старостинского округу та прибиральниками 

території 4 пам’ятників воїнам Другої світової війни; 

благоустрій пам’ятного знаку на честь загиблих воїнів АТО, (висаджено квіти та 

дерева, за якими постійно здійснюється догляд).  

- постійне прибирання 6-ти автозупинок, пофарбовано стелу при в’їзді в село 

Озерне в кольори українського прапору; 

- механізовану очистку (тричі за рік) від затору мосту через Сіверський Дінець та 

зварювальні роботи на мосту; 

- додано1 штатну одиницю – прибиральника території (КП “Лиманський 

Зеленбуд”);  

- обрізку дерев та кущів біля закладів громади; 

- проведений капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Каленики,Крива 

Лука, Озерне; 

- вивезення ТПВ в селах Крива Лука, Озерне, Діброва встановлено 74 контейнерів, 

4 урни (КП «Лиманський «Зеленбуд»); 

- завезено пісок на 6 кладовищ та пам’ятникам воїнам Другої світової війни;  



- замінено 120ліхтарів вуличного освітлення; 

- додатково облаштований дитячій спортивно-ігровий майданчик спортивним 

тренажером Орбітрек в селі Крива Лука; 

- придбані бензопила для обрізки дерев та бензокоса для покосу трави; 

- закуплено робочий одяг для прибиральників територій (2 куртки); 

- ліквідовано  4 стихійних сміттєзвалища (с. Діброва — 3,с. Крива Лука -1);  

- здійснено 1 відлов бродячих собак (с. Озерне);  

- висаджено 40 дерев, 65 кущів, 350 квітів в громадських місцях населених пунктів 

округу;  

- обкошується територій населених пунктів (КТП, контейнери для ТПВ, узбіччя 

доріг по вулицям сіл, в'їзні стели, комунальні заклади та громадські місця.) 

 

Протягом 2021 року на території Рубцівського старостинського округу 

проведено:  

- поточний ремонт пам’ятників; 

- поточний ремонт освітлення в парку, заміна електричних ламп; 

- завезення піску на кладовища, дитячі майданчики;  

- прибирання кладовищ с. Рубці та 2-х кладовищ с. Лозове; 

- асфальтове покриття державної дороги Рубцi – Лозове ; 

- вирубка аварійних дерев, косіння трави та порослі; 

- поточний ремонт дитячих майданчиків; 

- поточний ремонт адмiністративної будівлі;  

- поточний ремонт Свято- Iльїнської православної церкви; 

- закуплено меблі у фойє Рубцівського ЦКД; 

- зроблений ремонт тренажерного залу Рубцівського ЦКД; 

- придбання  бензопили для видалення  дерев (видалені всі аварійні дерева 

с.Рубцi, с. Лозове та в зонi відпочинку) 

- придбання  бензокоси  для видалення порослi по вулицям с.  Рубцi та 

с.Лозове ; 

 - підготовлений майданчик для стоянки автомобілів біля Рубцiвської 

амбулаторії;  

- обкошуються території сіл , узбіччя доріг по вулицям, автобусні зупинки . 

- відкрите поштове відділення с. Рубцi; 

- проведено грейдування доріг, під'їзних шляхів до свердловин с.Рубці та 

с.Лозове; 

- у Рубцівському відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання 

територіального центру м. Лиман проведено капітальний ремонт 

приміщення пральні, установлені пральна машинка та машинка для сушіння 

білизни, побудований навіс для сушіння білизни; 

- побудовано на базарних площах сіл Рубці та Лозове торговельні ряди з 

накриттям  в рамках проекту громадського бюджету «Ряди переваг». 
 

 На території Коровоярського старостинського округу у 2021 році: 
 

- відновлено вуличне освітлення по вул. Ветеранів, Миру. Замінено та доповнено 

35 ліхтарів вуличного освітлення; 

- виконано якісне  грейдерування вулиць без твердого покриття (Ветеранів, Миру, 

Вишнева). 



- виконано поточний ремонт обладнання на дитячому майданчику по вул. 

Новоселів. 

- додатково облаштований  шкільний спортивний майданчик спортивним 

тренажером Орбітрек, перекладиною. Власними силами виготовлені та встановлені 

спортивні бруси та дві лави. 

- виконано поточний ремонт автобусних зупинок з елементами настінного розпису 

та встановленням лавок (в межах села) по дорозі Лиман - Лозова (власними 

силами); 

- виконано благоустрій території на в’їзді до села; 

- проведено обкошування території сільського кладовища; 

- постійно підтримується в належному стані військове поховання «Братська 

могила»;  

- загальне прибирання в громадських місцях села (висаджувалися декоративні 

дерева, кущі, квіти);  

- обкошується територія села ( КТП, контейнери для ТПВ, узбіччя доріг по вулицям 

села, в'їзні стели, місця загального користування, берег сільської водойми). 

 

Виконані заходи на території Шандриголівського старостинського округу у 

2021 році: 

- працює інтерактивне робоче місце засобами «Скайпзв᾿язку» Бахмутсько-

Лиманського об᾿єднаного управління Пенсійного фонду України в Донецькій 

області в селі Шандриголове, за допомогою якого мешканці округу мають змогу 

поспілкуватися зі спеціалістами управління та отримати консультації з питань 

пенсійного забезпечення, записатися на прийом, створити особистий кабінет та 

інше;  

- Старостинським округом підтримуються тісні стосунки з військовослужбовцями 

міста Кременчук Полтавської області. Вони стали постійними гостями на всіх 

масових заходах округу; 

- підтримується співпраця з Лиманською міськрайонною організацією Товариства 

Червоного Хреста України в плані надання гуманітарної допомоги населенню 

старостинського округу; 

- встановлено автобусну зупинку по вулиці Гутченка 202 (центр села 

Шандриголове) з облаштуванням території ФЕМ-плиткою, (КП «Лиманський 

«Зеленбуд») 

- проведено видалення аварійних дерев в населених пунктах округу;  

- завезення дров для опалення будинку особам, які найбільш цього потребують; 

- ремонт в՚їзної стели в с. Шандриголове.  
 

На території Яцьківського старостинського округу у 2021 році:  
 

- проведено 5 толок з прибирання громадських кладовищ: ліквідовані стихійні 

звалища, вивезено 4 Камази сміття; 

- завезено 10 куб.м піску на кладовище в селі Яцьківка; 

- відремонтовано та пофарбовано огорожу громадського кладовища в селі Яцьківка; 

- відремонтовано та пофарбовано дитячий майданчик та встановлено турнік; 

- встановлено огорожу трансформатора високої напруги по вулиці Оскільська; 

- в с. Яцьківка замінено 30 ламп вуличного освітлення, а також замінено дріт 

вуличного  освітлення між трьома опорами, який був пошкоджений в результаті 



негоди. В с. Кримки замінено один ліхтар вуличного освітлення;  

- відремонтовано та пофарбовано зупинки громадського транспорту. Встановлено 

лавку на зупинці в селі Яцьківка; 

- придбано бензопилу для старостинського округу; 

- ведеться постійна робота щодо покосу трави та видалення порослі в громадських 

місцях; 

-перенесено ФП до адмінбудівлі. Одну з трьох кімнат, в якій здійснює прийом 

лікар, відремонтовано за кошти міського бюджету (виділено з бюджету 49,914  тис. 

грн); 

-  ремонтні роботи в кімнаті для облаштування віддаленого місця роботи ЦНАП 

(виділено з бюджету 12,7 тис. грн) та частково замінені вікна в адмінбудівлі 

(виділено з бюджету 48 тис.грн); 

- тримається на постійному контролі водопостачання округу. Разом з працівниками 

СЕЗ здійснено 6 виїздів на свердловину для усунення несправностей та заміни 

насосу. Працівниками Лиманського виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства КП “Вода Донбасу” та орендатора паїв Бибко В.А. 

ліквідовано порив на водопровідній мережі в селі Кримки; 

- встановлено інформаційний стенд біля магазину “Крамниця” (за підтримки  

приватного  підприємця Афанасьєвої Л.М.); 

- велось своєчасне розчищення доріг від снігових заметів (КП “Лиманський  

зеленбуд”, Рубцівської МПК Лиманського центру  безпеки  громадян); 

- проводилось видалення аварійних дерев згідно ордерів; 

- завезення дров для опалення будинку багатодітній родині, яка опинилась в 

складних життєвих обставинах; 

- продовжуються роботи щодо реконструкції в’їздної стели та демонтажу аварійної  

зупинки громадського транспорту в селі Яцьківка по вулиці Свободи. 

 

Протягом 2021 року на території Рідкодубівського старостинського округу 

проведено:  

- озеленення території населених пунктів (висаджено 50 дерев, квітів, кущів); 

- ремонт5 дитячих майданчиків; 

- ремонт11 пам’ятників та обелісків; 

- завезення піску на кладовища; 

- толоки по благоустрою територій сіл старостинського округу; 

- ямковий ремонт 7 доріг комунальної власності на території с. Рідкодуб, с. 

Карпівка, сел. Нове; 

- поточний ремонт водогону в селищі Нове, заміна водяного насоса; 

- встановлення спортивного обладнання (тренажер, турнік) на дитячому 

майданчику с. Карпівка; 

- поточний ремонт вуличного освітлення та додаткове встановлення ліхтарів; 

- заміну котла опалення в амбулаторії сімейної медицини сел. Нове; 

- ремонт 6 зупинок на території старостинського округу; 

- ремонт електропроводки СБК сел. Нове; 

 

Впродовж 2021 року на території Тернівського старостинського округу 

здійснювалося:  

- грейдерування  всіх  грунтових  доріг населених  пунктів; 



- ремонт ліній вуличного освітлення та встановлено додатково 30 ліхтарів ( с. 

Терни -14, с. Ямполівка -9, с. Іванівка - 2, с. Колодязі -5). 

- ремонт адміністративної будівлі старостинського округу та заміна опалювальної 

системи; 

- поточні ремонти пам’ятників загиблим у роки Другої світової війни (3 пам’ятника 

і 1 стела); 

- розфарбування зупинки в центрі села та встановлена лава “Я люблю  Терни”; 

- ремонт громадської  криниці с. Терни по вул. Миру; 

- будівництво торгівельних  рядів с. Терни вул. Набережна; 

- обрізка та видалення аварійний дерев; 

- надання допомогиу вигляді дров для опаленнялюдям, які знаходяться у складин 

життєвих обставинах; 

- встановлення огорожі на кладовищах с. Терни - 40 м., с. Колодязі — 30 м. 

 

Свою діяльність у 2022 році виконавчий комітет Лиманської міської 

ради будуватиме за напрямками, визначеними Стратегією розвитку 

Лиманської МТГ до 2025 року та Програмою економічного і соціального 
розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

 

 

Керуючий справами   

Виконавчого комітету міської ради     Олександр ПОГОРЕЛОВ 

 
 


