Лиманська міська рада

Звіт
міського голови Петра Цимідана
про підсумки роботи
за 2016 рік
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Шановні мешканці громади!

Враховуючи вимоги Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», я хочу прозвітувати перед Вами про те, що вдалося нам зробити у
2016 році, що залишилося невиконаним, на чому потрібно акцентувати увагу
у 2017 році.

Виконання міським головою
у 2016 році пунктів своєї передвиборчої програми

Співпраця з громадськістю
Протягом 2016 року:
За ініціативою та за активної участі Громадської ради при виконавчому
комітеті міської ради розроблено і прийнято:
- рішення міської ради “Про здійснення електроних закупівель на території
міської ОТГ”, яким підтримано пропозицію громадськості щодо приєднання
до Пілотного проекту щодо впровадження системи електронних закупівель“
Prozorro” та затверджено Положення «Про впровадження та експлуатацію на
території Лиманської міської ОТГ пілотного проекту «Система електронних
закупівель «Prozorro»;
- місцеву

цільову

програму

«Громадський

бюджет

Лиманської

об’єднаної територіальної громади на 2017 - 2020 роки», якою
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передбачено фінансування реалізації проектів, поданих жителями
Лиманської ОТГ за рахунок коштів міського бюджету;
- інструменти місцевої демократії, а саме: Статут Лиманської ОТГ;
Положення «Про громадські слухання на території Лиманської міської
ОТГ», Положення «Про консультації з громадськістю Лиманської міської
ОТГ», Положення «Про місцеві ініціативи на території Лиманської міської
ОТГ»,

Положення

«Про

електронні

петиції»,

«Порядок

сприяння

проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб
місцевого

самоврядування

Лиманської

міської

ОТГ»,

«Порядок

інформування про діяльність комунальних підприємств Лиманської міської
ОТГ», «Положення про помічника-консультанта депутата Лиманської
міської ради», «Положення про звітування Лиманського міського голови,
виконавчих органів, постійних комісій та депутатів Лиманської міської
ради».
Інститутам громадянського суспільства, жителям ОТГ забезпечена
можливість приймати участь у засіданнях сесій міської ради, її виконавчого
комітету, постійних комісій, тощо.
Про дату та час їх проведення інформація розміщається завчасно.
В свою чергу працівники міської ради та її виконавчого комітету
приймали участь у засіданнях Громадської ради при виконавчому комітеті
міської ради. Представники інститутів громадянського суспільства включені
до

складу

практично

усіх

консультативно-дорадчих

органів,

що

створювалися у 2016 році.
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Аудит
Моїм розпорядженням від 23.03.2016 № 75, для перевірок додержання
вимог земельного законодавства, роботи деяких структурних підрозділів
виконавчого комітету та управлінь міської ради, роботи комунальних
підприємств, збільшення надходжень до міського бюджету створено
відповідну робочу групу.
Було здійснено аналіз заборгованості зі сплати за землю, стан
оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, інших
платежів до бюджету; заборгованості по заробітній платі; проблемних
питань роботи комунальних підприємств, а це і недостатність кадрів,
низький

рівень

заробітної

плати,

майже

відсутність

забезпечення

спеціалізованою технікою та матеріалами.
Проведені наради з в.о.старост та виявлені проблемні питання
сільських територій; з керівниками бюджетних установ та організацій,
визначені першочергові заходи та пріоритетні напрямки розвитку громади.

Значна заборгованість з орендної плати за землю виникла в зв'язку з
проведенням Антитерористичної операції та прийняттям Закону України
№1669 від 2 вересня 2014 року, спираючись на який орендарі перестали
сплачувати плату за землю. П.6 вказаного Закону було встановлено, що під
час проведення антитерористичної операції суб’єкти господарювання, які
здійснювали діяльність на території проведення антитерористичної операції,
звільнені від сплати за користування земельними ділянками державної та
комунальної власності.
Але не розроблено порядку застосування зазначених у ст. 6 Закону №
1669 податкових пільг, також не внесено відповідних змін до ПКУ (лист
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Державної Фіскальної служби України від 18.06.2015 р. №5837/М/99-99-1702-02-14).
75 орендарів-боржників (сума заборгованості 1250,0 тис. грн)
залишились на території, яка тимчасово непідконтрольна владі
України, а діючим законодавством не передбачено звертатися щодо
примусового стягнення орендної плати за землю стосовно юридичних та
фізичних осіб, які зареєстровані на території Донецької та Луганської
областей, де проводиться АТО.
У 2016 році були проведено 3 засідання комісії з питання погашення
заборгованості з плати за землю; 53 орендарям-боржникам направлені
листи-попередження щодо термінової сплати заборгованості з орендної
плати за землю; проведені зустрічі з 34 орендарями. В результаті проведеної
роботи була погашена заборгованість з орендної плати за землю в сумі
356,8 тис.грн.
Найбільша заборгованість по сплаті орендної плати за землю має ДП
«ЗАТ Трест Донбастрансбуд» в сумі 426,6 тис.грн

(на 01.10.2016 року),

з яким

укладено 4 договори оренди землі.
Міською радою 16.06.2016 року та 18.08.2016 року прийняті рішення
щодо

розірвання
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договорів

оренди

землі

з

ДП

«ЗАТ

Трест

Донбастрансбуд». Готуються матеріали для подання позовів до суду.

Земельні питання
За поточний рік, на сесіях міської ради кожне рішення стосовно
надання дозволів на розроблення землевпорядних документацій, або їх
затвердження, а також інші прийняті рішення щодо земельних питань,
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розглядалися окремо по кожному громадянину та юридичній особі, а також
установах та організаціях.
Депутатами виключена пагубна практика голосування так званим
“пакетом”.
При розгляді питань на постійній комісії з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи забезпечені всі умови
для присутності інститутів громадського суспільства та засобів масової
інформації.
При виникненні конфлікту інтересів згідно закону України “Про
запобігання корупції” відповідні особи подавали заяви про виникнення
конфлікту інтересів, які заносились до протоколу сесії міської ради, такі
посадові особи не беруть участь у голосуванні.
Всі проекти рішень, а також рішення Лиманської міської ради
систематично та оперативно оприлюднювались на офіційному веб-сайті
міської ради в мережі Інтернет для загального публічного доступу.
Створення робочих місць
Протягом

звітного

періоду

кількість

робочих

місць

по

ОТГ

збільшилась практично на півтисячі, з них:
- за рахунок підприємств залізниці — більше, ніж на 400;
- за рахунок надання 9 роботодавцям компенсації фактичних витрат у
розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування для працевлаштування безробітніх — 18;
- на підприємствах торгівлі — 19;
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- при створенні Центру безпеки — 17.
- за рахунок оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового
характеру — тимчасово працевлаштовано 636 громадян.
Для створення нових робочих місць, розвитку підприємництва,
розпочаті організаційні заходи щодо створення Індустріального парку та
розроблено детальний план території центральної частини м. Лиман, в
межах вулиці Незалежності, площею 15,0 га (де передбачаються зони
мережевого супермаркету, сервісу і торгівлі для малого бізнесу, зона
автодорожнього сервісу, тощо).
Питання з залучення інвестицій, створення комфортних та якісних
умов у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та спорту, підвищення
якості надання комунальних послуг протягом звітного періоду були
одними із пріоритетних у моїй діяльності. Щоб не повторюватися, більш
детально з підсумками роботи по цим напрямкам можна ознайомитись у
наступних розділах мого звітування.
Прийняття Статуту Лиманської ОТГ
Проект Статуту Лиманської ОТГ за дорученням міського голови
розробив юридичний відділ Лиманської міської ради. Додатки до Статуту, а
саме Положення «Про громадські слухання на території Лиманської міської
ОТГ», Положення «Про консультації з громадськістю Лиманської міської
ОТГ», Положення «Про місцеві ініціативи на території Лиманської міської
ОТГ»,

Положення

«Про

електронні

петиції»,

«Порядок

сприяння

проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб
місцевого самоврядування Лиманської ОТГ», «Порядок інформування про
діяльність комунальних підприємств Лиманської ОТГ», Положення «Про
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помічника-консультанта депутата Лиманської міської ради», Положення
«Про звітування Лиманського міського голови, виконавчих органів,
постійних комісій та депутатів Лиманської міської ради» розробила
Громадська рада при виконавчому комітеті Лиманської міської ради.
Проект Статуту Лиманської ОТГ з додатками, після обговорення на
розширеному засіданні Громадської ради при виконавчому комітеті
Лиманської міської ради 24.06.2016 року, опубліковано на офіційному сайті
міської ради для всебічного обговорення громадою Лиманщини. При
обговоренні на засіданні “Круглого столу” 11.11.2016 року учасники заходу
внесли низку змін та доповнень до Статуту, а також прийняли рішення щодо
продовження обговорення даних документів до 29 листопада 2016 року. В
заході прийняли участь: секретар міської ради Т.Ю. Каракуц, керівники
відділів та управлінь міської ради, члени Громадської ради при виконавчому
комітеті міської ради, представники ІГС регіону, місцеві ЗМІ (близько 40
осіб).
Підсумкове засідання “Круглого столу” з цих питань відбулося
29.11.2016. З інформацією виступила начальник юридичного відділу міської
ради Шуляченко І.О. Свої пропозиції до Статуту внесли депутат міської
ради Воскобойников Є.О., начальник відділу у справах сім’ї, молоді та
спорту Титаренко В.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики
Погорелов О.В., член громадської ради Воскобойников Д.Є., в.о.староста сіл
Рубці, Лозове, Вовчий Яр - Безгубов М.В.
Програмний аналітик Організації Об'єднаних Націй — Жінки,
Олександр Бай, та національна консультантка з питань гендерно-чутливого
бюджетування, Юлія Гончар, представили на розгляд пропозиції змін до 9
статей проекту Статуту Лиманської Об'єднаної Територіальної Громади.
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Прийняття Статуту Лиманської ОТГ відбулося на засіданні сесії
міської ради 23.12.2016 року.
Стратегія розвитку
Стратегічне бачення є концентрованим уявленням мешканцями того,
якою ми бачимо свою громаду у майбутньому.
Тому ми виважено підходимо до розроблення «Стратегії розвитку
Лиманської об’єднаної територіальної громади до 2025 року»
А це ряд послідовних кроків:
• Організація роботи;
• Проведення стратегічного аналізу;
• Прогнози, моделювання сценаріїв і здійснення стратегічного
вибору;
• Розробка плану дій (цілі, завдання);
• Громадське обговорення та ухвалення Стратегії;
• Моніторинг і впровадження Стратегії.
На даний час розробляються розпорядчі акти для легалізації процесу:
підготовка Розпорядження та Положення про групу з підготовки Стратегії,
робочого плану та формування ефективної робочої групи, яка зможе взяти
на себе відповідальність за розробку Стратегії.
Ведеться пошук досвідчених консультантів та експертів стратегічного
планування

для

методологічного

супроводу

процесу

стратегічного

планування, виконання методологічно складних робіт та «складання»
документа Стратегії.
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Децентралізація та об’єднання
Децентралізація – процес перерозподілу функцій, повноважень, від
центрального управління на місцевий рівень, це система управління, за якої
частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів
самоуправління.
Рішенням міської ради №6/44-3461 від 23.07.2015 року

“Про

добровільне об'єднання територіальних громад”
- 13 рад: міська, 5 селищних та 7 сільських об’єдналися у Лиманську

об’єднану територіальну громаду;
- об’єдналося 40 населених пунктів з територією 1210 кв.км,

населення 44,2 тис. осіб.
Наша громада є унікальною об’єднаною громадою та найбільшою в
Україні з 159 об’єднаних громад, які об’єдналися у 2015 році. Мали в
наявності всі територіальні підрозділи центральних органів державної влади
і об’єдналися в межах району.
Повноваження міського голови я отримав першою сесією VII
скликання 17 листопада 2015 року.
Протягом листопада-грудня 2015 року та I кварталу 2016 року всі
зусилля були направлені на завершення процесу об’єднання громади, а це:
•

відповідно до Закону України “Про добровільне об'єднання

територіальних громад” 17 листопада 2015 року припинено повноваження
сільських та селищних рад, здійснено процедуру їх реорганізації шляхом
приєднання до Краснолиманської міської ради;
•

утворено виконавчий комітет міської ради, до якого увійшли в.о.

старост;
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•

затверджено структуру виконавчих органів влади та затверджено

Положення про в.о. старост;
•

внесено зміни до бюджету міської ради;

•

забезпечено окреме виконання бюджетів колишніх сільських та

селищних рад;
•

здійснено

процес

інвентаризації

майна,

управлінських,

бухгалтерських та інших документів по кожній раді та виконавчих
комітетах, що припиняються як юридичні особи;
•

підготовлено за затверджено бюджет об'єднаної територіальної

громади, відповідно до бюджетного кодексу України на 2016 рік;
•

оформлено

припинення

юридичних

осіб

-

місцевих

рад

територіальних громад що об'єдналися, їх виконавчих комітетів у
державного реєстратора.
Логічним завершенням цієї роботи стали вибори старост 2 жовтня
2016 року, які були проведені на територіях колишніх сільських та
селищних рад. І, як результат, з 12 виконуючих обов'язки старост 10 були
обрані старостами, що говорить про довіру виборців, а це ресурс для
розвитку об'єднаної громади; зростає ініціативність громадян у процесі
прийняття

рішень,

децентралізація

не

тільки

повноважень,

але

й

відповідальності.

Одним з етапів децентралізації стало отримання громадою
повноважень архітектурно-будівельної інспекції, створення відділу
державної реєстрації та відділу реєстрації місця проживання громадян.
30 жовтня 2015 року, Краснолиманська міська рада, перша (разом з
Дружківською міською радою) в Україні отримали повноваження в сфері
містобудівної політики, але тільки на території міста Лиман. Сільські
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території об'єднаної громади залишились в підпорядкуванні обласної
інспекції. І вирішення цього питання лежить в площині змін до чинного
законодавства, які і досі не вирішуються.
Відділом містобудування та архітектури в межах функцій державної
архітектурно-будівельної інспекції надані наступні послуги:
• отримано, зареєстровано, повернуто та надано 186 документів,
що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт;
• прийнято в експлуатацію закінчені будівництвом 150 об’єктів;
• розглянуто 2 справи про адміністративні правопорушення на
суму штрафів – 11,9 тис.грн;
• укладено 16 договорів пайової участі у розвитку інфраструктури,
до бюджету громади надійшло 184,1 тис.грн.

Рішенням Лиманської міської ради від 26.02.2016 року, на підставі
Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», створений відділ
державної реєстрації. Свою роботу відділ у складі виконавчого комітету
Лиманської міської ради почав з 01.04.2016 року.
Від

Краснолиманського

міського

управління

юстиції

відділом

державної реєстрації було прийнято 3994 реєстраційні справи юридичних та
фізичних осіб – підприємців та 12518 реєстраційних справ по об’єктам
нерухомого майна.
За звітний період відділом:
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• прийнято і розглянуто 2840 заяв про державну реєстрацію права
власності на об’єкти нерухомого майна;
• зареєстровано:
- 15 – юридичних осіб;
- 87 – фізичних осіб-підприємців;

• припинено реєстрацію 110 фізичних осіб-підприємців, тощо.
За вказаний період надійшло грошових коштів від здійснення
реєстраційних дій на суму 425,8 тис.грн, в тому числі до місцевого бюджету
144,1 тис. грн.

З 01.04.2016 року запрацював відділ реєстрації місця проживання
осіб, яким за звітний період:
- формувався та вівся реєстр Лиманської об’єднаної територіальної

громади;
- здійснювалась

реєстрація,

зняття

з

реєстрації

місця

проживання/перебування фізичних осіб - прийнято 3562 заяви;
- видано 12189 довідок про склад сім’ї, тощо.

Організаційна робота
Одним з завдань міського голови, депутатського корпусу, виконавчого
комітету є відстоювання прав та інтересів місцевого самоврядування і ми
завжди пам’ятаємо, що за плечима у кожного із нас – інтереси
територіальної громади та її мешканців.
Депутатський корпус Лиманської міської ради складається із 34
депутатів, які представляють 6 партій:
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політична партія “Опозиційний блок” – 16 депутатів;
Краснолиманська
України» - 5 депутатів;

міська

партійна

організація

«Аграрної

партії

Краснолиманська міська партійна організація політичної партії “Наш
край” – 5 депутатів;
Краснолиманська міська організація політичної партії “Всеукраїнське
об'єднання Батьківщина” – 3 депутати;
Краснолиманська міська організація партії “Блок Петра Порошенко
“Солідарність” – 3 депутати;
Краснолиманська міська організація політичної партії “Нова держава”
– 2 депутати.
Сформовані та працюють депутатські комісії міської ради, які активно
вивчають та обговорюють проекти рішень напередодні кожного пленарного
засідання.
Всього радою створено 6 постійних комісій з питань:
 планування,

фінансів,

бюджету,

соціально-економічного

розвитку,

інвестиційної діяльності та регуляторної політики;
 містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи;
 прав людини, депутатської діяльності, етики, законності, свободи слова
та інформації;
 житлово-комунального господарства та комунальної власності;
 підприємницької діяльності та сфери послуг, управління промисловістю,
транспортом;
 освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, справах
молоді та соціального захисту населення.
Впродовж 2016 року:
• проведено 19 засідань міської ради, з яких 7 позачергові;
• прийнято 955 рішень міської ради;

14

• проведено засідань постійних депутатських комісій - 79;
• оприлюднені на сайті міської ради 970 проектів рішень та 955 рішень;
• прийнято 28 програм;
• проаналізовано участь депутатів міської ради в роботі пленарних

засідань та засідань постійних комісій;
• узагальнено

результати

діяльності

депутатів

міської

ради

по

виконанню доручень виборців: 33 звіти розміщено на сайті міської
ради в розділі “Звітність” (не надав звіт депутат Махов К.Д.);
• проведено 9 депутатських днів.

Міською радою затверджено склад виконавчого комітету в
кількості 27 членів виконкому. До персонального складу виконкому
входять: міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови,
старости, представники бізнесу, культури, освіти, охорони здоров'я,
громадських організацій, правоохоронних органів та інших сфер діяльності.
Протягом звітного періоду проведено :
• 27 засідань виконавчого комітету, в тому числі 9 позачергових;

Прийнято:
• 439 рішень виконкому.

Підготовлено:
• 1327 розпоряджень міського голови, в т.ч. 855 з кадрових питань.

Робота зі зверненнями громадян за 2016 рік
На адресу виконавчого комітету Лиманської міської ради протягом 12
місяців 2016 року надійшло 2858 звернень (у 2015 році 1178 звернень,

15

збільшилось на 1680 звернень ), з них надійшли поштою - 2082 звернення,
на особистому прийомі – 776 звернень відповідно.
Результати аналізу звернень за характером питань свідчать, що
найбільше у своїх зверненнях громадяни порушили питання соціального
захисту – 1183 звернення, а саме: питання призначення, нарахування,
перерахування субсидії, соціальних допомог та їх виплат (973 звернення), а
також питання щодо надання матеріальної допомоги (158 звернень).
З питань житлово-комунального господарства - 556 звернень, з них:
385 - питань комунального господарства та 171 - питання житлового
господарства.
Із загальної кількості звернень, отриманих протягом 12 місяців 2016
року до Лиманської міської ради через органи влади вищого рівня Адміністрацію Президента України, Апарат Верховної Ради України
надійшло 14 звернень громадян, у порівнянні з аналогічним періодом 2015
року відбулося зменшення на 13 звернень.
Міським головою проведено:
- 32 особистих прийоми, розглянуто - 327 звернень;
- 24 виїзних прийомів, розглянуто 43 звернення;
- 12 «прямих ліній», розглянуто 128 звернень.
Ведеться робота, спрямована на своєчасний і якісний розгляд
пропозицій, заяв, скарг громадян, одержаних поштою та на особистому
прийомі міським головою, заступниками міського голови, керівниками
управлінь та відділів міської ради та надання безоплатної первинної
допомоги громадянам, які звернулись на особистий прийом осіб, та
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потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що
належать до компетенції міської ради.

Для ведення персоніфікованого обліку виборців, забезпечення
організації та проведення виборчого процесу у міській раді працює відділ
ведення Державного реєстру виборців. Кількість виборців на 28.02.2017
року складає 38270 виборців.
Щомісяця відділом здійснюється поновлення бази даних Реєстру,
вносяться зміни в персональні дані та виборчі адреси виборців. Так були
внесені зміни в виборчі адреси та місце народження всіх виборців
Лиманської об'єднаної територіальної громади в зв'язку з перейменуванням
району, міста, сіл, селищ, вулиць та провулків.
Розроблено та направлено до Центральної виборчої комісії подання
щодо внесення змін до переліку звичайних та спеціальних виборчих
дільниць, утворених на постійній основі.
Сформовано та передано до Дільничних виборчих комісій запрошення,
попередні та уточнені списки виборців для проведення перших виборів
старост Лиманської об'єднаної територіальної громади, які відбулися
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жовтня 2016 року.

З 2013 року функціонує Центр надання адміністративних послуг.
Надається 85 видів адміністративних послуг. У 2016 році адміністраторами
ЦНАПу зареєстровано 4272 звернення. З метою розширення площі
приміщення центру, забезпечення доступності для людей з обмеженими
можливостями,

створення зручних умов для відвідувачів, поліпшення
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сервісу та забезпечення якісного обслуговування громадян органами влади
під розміщення ЦНАПу, виділено перший поверх адмінбудівлі міської ради.
За рахунок субвенції з державного бюджету проведено капітальний ремонт
приміщень. А забезпечення сучасною комп’ютерною та оргтехнікою,
меблями, програмне забезпечення буде надано за рахунок Проекту
Німецького товариства Міжнародного Співробітництва «GIZ» «Реформа
управління на сході України», в якому наша громада відібрана за
результатами 2-х конкурсів.
В результаті відкриття (орієнтовно у квітні 2017 року) вже
розбудованого ЦНАПу: буде подовжено графік роботи адміністраторів (не
менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день без перерви на обід, не менше 2
днів на тиждень прийом до 20-00 години); створено зручні умови очікування
для відвідувачів, облаштовані дитячі куточки в зоні очікування, достатня
кількість місць для очікування та заповнення документів, забезпечення
доступу до інформації та отримання консультацій з будь-яких питань, тощо.

Організація роботи відділу земельних відносин
В зв’язку з об’єднанням Лиманської ОТГ шляхом реорганізації
сільських та селищних рад виникла необхідність в створенні відділу
земельних відносин, до якого переведені землевпорядники, які працювали в
сільських та селищних радах. До відділу було передано 1761 договір оренди
землі 13 рад, підготовлено 630 проектів рішень Лиманської ОТГ з питань
передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян,
надання земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам,
тощо.
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Створено та затверджено перелік із 9 інвестиційно-привабливих
земельних ділянок, які, або право на оренду яких, можуть бути передані на
конкурентних засадах.
Вперше організована робота щодо проведення прозорого аукціону –
продаж

права

оренди

земельної

ділянки

для

розташування

та

обслуговування літніх будиночків для відпочинку та розважального центру
в районі «Голубих озер» м. Лиман, загальною площею 23,2000 га. Стартова
плата за користування земельною ділянкою становила 739987,2 грн. на рік,
кінцева - 758486,9 грн. на рік – 12,3% від нормативної грошової оцінки
землі.
На законодавчому рівні об’єднана громада не має повноважень
розпорядження землями за межами населених пунктів, що не дає
можливості

оформлювати

право

користування

земель

сільськогосподарського та рекреаційного призначення.

Завершено процес декомунізації
В результаті перейменовано:
• 4 населених пункти: м. Лиман, с. Зарічне, с. Озерне та с. Мирне;
• 169 вулиць та провулків;
• Демонтовано 2 пам’ятника.

У всіх відділах та управліннях міської ради впроваджена система
електронних закупівель «PROZORRO». За 2016 рік планова вартість
закупівель через систему склала – 62963,62 тис. грн., фактичне використання
– 57178,5 тис.грн.; економія коштів склала 5785,2 тис. грн.
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Бюджетна політика
Залог успішного розвитку території – самодостатній бюджет. У 2015
році був покладений старт бюджетної децентралізації, у зв’язку з чим
бюджет 2016 року приймався з врахуванням змін до бюджетного та
податкового законодавства.
По результатах роботи за 2016 рік надходження міського бюджету
загального фонду склали 480259,2 тис грн., або виконані на 115,2 % до
планових

річних призначень з урахуванням змін, без врахування

трансфертів – 189853,8 тис. грн. ( при плані 126330,5 тис. грн.), або на 150,3
%. В порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження
загального фонду зросли на 118065,7 тис. грн., або на 164,5 %.
Основним джерелом формування доходної частини бюджету є податок
на доходи фізичних осіб та плата за землю, питома вага яких становить
76,1% та 11,2 % відповідно.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло в міський бюджет у сумі
144429,4 тис. грн., що складає 163,8% до річних планових призначень з
урахуванням змін. Надходження податку на доходи фізичних осіб зросли в
порівнянні з відповідним періодом 2015 року у 2,3 рази (101239,3 тис. грн.).
Бюджетоутворюючими платниками податку є підприємства залізничного
транспорту (75,4 % ). Основні фактори, які вплинули на зростання податку
на доходи фізичних

осіб, є створення

Регіональної філії “Донецька

залізниця” ПАТ «Українська залізниця» та перехід підприємств на повну
робочу неділю.
Податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної
власності в міський бюджет надійшло 78,8 тис. грн., що на 51,6 тис. грн.
більше відповідного періоду минулого року.
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Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло
до міського бюджету у сумі 3972,6 тис. грн, до відповідного періоду
минулого року надходження збільшилися на 2045,23 тис. грн.
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних
копалин місцевого значення надійшло у сумі 129,4 тис. грн.
Надходження плати за землю склали 21289,1 тис. грн. (117,3 % до
річного плану зі змінами) збільшилися до відповідного періоду минулого
року на 6024,3 тис. грн.
Єдиного податку з підприємницької діяльності надійшло в сумі
10459,4 тис. грн, що більше на 4334,7 тис.грн. до відповідного показника
2015 року.
Сума надходжень державного мита склала 601,3 тис. грн, що до
відповідного періоду минулого року більше на 123,4 тис. грн.
Акцизного податку надійшло 5908,7 тис. грн. – 126,0 % до
затвердженого плану з урахуванням змін і зросли до відповідного періоду
минулого року на 1904,0 тис. грн. або на 47,5%.
Отримані субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату допомоги сім’ям з дітьми; на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот; придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу; на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною»; на будівництво
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(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II
групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції,
та потребують поліпшення житлових умов; на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громаду сумі 193735,1 тис. грн. або 100,0 % до
річного плану з урахування змін.
Одержано освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам у сумі 56127,3 тис. грн. та медичної субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам – 32935,7 тис. грн.
Інших дотацій та субвенцій надійшло у сумі 7607,3 тис. грн.
Доходи спеціального фонду за

2016 рік виконані на 195,6%, при

річному плані 8987,4 тис. грн. надійшло 17574,9 тис. грн.
Видатки по загальному фонду міського бюджету за 2016 рік виконані
в сумі 339108,2 тис.грн, по спеціальному фонду – 73364,2 тис.грн.
Видатки загального фонду міського бюджету виконані наступним
чином:
• на освіту спрямовано 79126,3 тис.грн;
• на охорону здоров'я – 36635,0 тис.грн;
• на культуру і мистецтво – 7319,2 тис.грн;
• на соціальний захист та соціальне забезпечення − 177594,0 тис.грн;
• на утримання органів місцевого самоврядування - 19856,9 тис.грн;
• на фізичну культуру і спорт – 1762,4 тис.грн.;
• на інші видатки (без трансфертів)– 15451,5 тис.грн.

З міського бюджету за звітний період у повному обсязі перераховано
до державного бюджету реверсну дотацію у сумі 829,0 тис.грн.
Фінансування захищених та першочергових статей бюджету за 2016
рік здійснювалось згідно зареєстрованих розпорядниками бюджетних
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коштів фінансових зобов’язань в територіальному органі Державної
казначейської служби.
Фінансування заробітної плати з нарахуваннями виконано в повному
обсязі у встановлені терміни.
Кредиторська заборгованість по видаткам, які фінансуються за
рахунок коштів міського бюджету, відсутня.
Кредиторська заборгованість по видаткам, які фінансуються за
рахунок

коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам,

станом на 01.01.2017 року складає 19677,1 тис.грн., з них
• 12565,8 тис.грн. за надані у 2016 році пільги та житлові субсидії
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання

і

водовідведення,

квартирної

плати,

вивезення

побутового сміття та рідких нечистот;
• 871,3 тис.грн. за надані у 2016 році пільги та житлові субсидії на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу;
• 6240,0 тис.грн. - по компенсаційних виплатах на пільговий проїзд
окремих категорій громадян автомобільним транспортом та на
залізничному транспорті,

пільги окремим категоріям громадян з

послуг зв'язку та інші пільги, які у 2015 році здійснювались за рахунок
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №
6 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в банках" у 2016
році фінуправлінням надіслані пропозиції банкам та проведено чотири
конкурси на розміщення коштів загального фонду міського бюджету на
вкладних (депозитних) рахунках в установах банків.
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За результатами першого конкурсу переможцем визначено ПАТ АБ
«Укргазбанк» східної регіональної дирекції, який в подальшому відмовився
укладати договір, та було оголошено повторний конкурс.
За результатами 4 конкурсів фінуправлінням укладено угоди з
банками та розміщено кошти в сумі 40,0 млн.грн. на депозитних
рахунках.
Кошти повернуті на рахунки загального фонду міського бюджету до
20 грудня 2016 року. Надходження від розміщення в установах банків
тимчасово вільних бюджетних коштів до міського бюджету склали у 2016
році 1,8 млн. грн.
Станом на 01.01.2017 року ми маємо 86,0 млн.грн. вільних залишків,
які можемо використовувати у 2017 році.

Одним

з

напрямків

фінансової

децентралізації

та

підтримки

об’єднаних громад – є державна субвенція на формування інфраструктури.
Наша громада отримала 23215,1 тис. грн. в межах цієї субвенції, яка була
освоєна в повному обсязі.
Кошти державної субвенції були направлені:
 647,3

тис.грн.

капітальний

–

ремонт

Ярівського

дитячого

навчального закладу;
 7895,0

тис.грн.

–

придбання

спеціалізованої

техніки

для

комунального підприємства «Лиманський Зеленбуд»;
 7962,3 тис.грн – капітальний ремонт 9 автомобільних доріг;
 2834,0 тис.грн. – водопостачання 4-х сільських громад;
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 3876,5 тис.грн – капітальний ремонт адміністративної будівлі

міської ради для розбудови ЦНАПу.

Пріоритетними напрямками розвитку нашої громади у 2016 році по
впровадженню інфраструктурних проектів були:
• водопостачання
• вуличне освітлення
• капітальний та поточний ремонти доріг
• капітальний ремонт будівель закладів комунальної форми власності
• придбання спеціалізованої техніки для КП “Лиманський “Зеленбуд”
Але хочу виділити, що нажаль, на початок звітного періоду
громада не мала жодної проектно-кошторисної документації та
позитивного експертного звіту! Тому всі зусилля були направлені на збір
пропозицій в.о.старост, відділів та управлінь міської ради, бюджетних
закладів, депутатського корпусу та громадськості для першочергових
заходів; виготовлення проектно-кошторисних документацій та позитивних
експертних звітів.

Бюджетоутворюючими

підприємствами

громади

є

залізничні

підприємства:
• 13 підприємств Регіональної філії “Донецька залізниця”
• чисельність працюючих 6393 особи (у грудні 2016 року)
• фонд заробітної плати 432,8 млн. грн.
• середньомісячна заробітна плата 5641 грн. (у грудні 6449 грн.)
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• сплачено до бюджету об'єднаної громади податку на доходи фізичних
осіб - 109 млн. грн

Промисловість міста представлена 7 промисловими підприємствами,
у тому числі за спеціалізацією:
- видобуток піску будівельного - КТ «ТОВ “СТРОНГКОМ” і ДП ЗАТ
“Трест Донбастрансбуд” Краснолиманський пісчаний кар’єр;
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів - ТОВ “Чайка”;
кормів

-виробництво

готових

для

сільгосптварин

-

ТОВ

“Краснолиманський комбікормовий завод”;
- виробництво будівельних сумішів - ПП “Полімін-Донбас”;
- виробництво овочів консервованих натуральних - ТОВ “Всесто”;
- виробництво виробів з бетону - ТОВ “Леман-Бетон”.
Протягом звітного періоду:
• обсяг виробництва хліба та хлібобулочних виробів збільшився на 21,2
% (5009 тонн); борошна - на 18,7 % (5631 тонна).
• на 35 % збільшилось виробництво будівельних сумішів (вироблено
18,5 тис. тонн);
• на

34,9

%

-

збільшилось

виробництво

кормів

готових

для

сільськогосподарських тварин (виготовлено 1604 тонни);
• видобуток піску будівельного склав 92,4 тис. куб. м.;
• вироблено 62 тонни овочів консервованих натуральних (59 % до
показника 2015 року);
• вироблено виробів з бетону 8,9 тис. тонн, що на 2,3 тис. тонн більше
показника минулого року.
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Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств за
січень-грудень 2016 року склав 166,2 млн. грн., що на 47,8 млн. грн., або на
40,4 % більше, ніж у 2015 році.

Агропромисловий комплекс
У сільському господарстві працюють 70 фермерських господарств, 9
ТОВ, 1 акціонерне товариство та 2 приватні підприємства.
Землі в обробітку 34,3 тис.га.
Обсяг валової продукції сільського господарства в порівняльних цінах
2010 року склав 165,2 млн. грн. (127,4 % до показника 2015 року).
У структурі посівів зернова група склала 16,9 тис. га (49,7 % від площі
ріллі), у тому числі: 11,2 тис. га озимих та 5,7 тис. га ярих зернових культур.
Протягом звітного періоду проведено підживлення на площі 11,3 тис. га,
внесено сільгосппідприємствами більше 3 тис. тонн мінеральних добрив, під
урожай 2017 року придбано 500 тонн добрив.
З площі 16,9 тис. га зібрано 56,2 тис. тонн зернових, врожайність
склала 33,3 ц/га; озимої пшениці - 35,3 ц/га, ярого ячменю - 24,5 ц/га,
озимого жита - 24,7 ц/га, кукурудзи - 32,0 ц/га.
Соняшника з площі 13,4 тис. га зібрано 30,5 тис. тонн, врожайність
склала 22,9 ц/га.
Під урожай 2017 року проведено посів озимих культур на площі 11,3
тис. га, у тому числі озимої пшениці 9,9 тис. га.
Заготовлено 1365 тонн силосу, 358 тонн сіна, 700 тонн соломи.
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В поточному році посаджено нові сади на площі 45,3 га: 28,8 - вишні
(ТОВ «Верное дело»), 10,5 га – яблуні (ФГ «Кредо», ПП «Оберіг»); 4,5 га черешні (ФГ «Кредо»), 1,5 га - сливи (ФГ «Кредо»).
Підприємствами за власні кошти було закуплено 50 одиниць техніки
на суму 48 млн. грн.
У тваринництві реалізовано худоби та птиці 289,2 тонни; виробництво
молока збільшилось на 32 тонни; яєць - зменшилось на 25,5% і склало 29,9
млн. штук.
Середній надій молока на корову склав 4885 кг, несучість 1 куркинесучки - 211 штук.
В порівнянні з минулим роком зменшилось поголів’я великої рогатої
худоби на 21 % і склало 485 гол., птиці - на 23 % (153,5 тис. гол.). Поголів'я
свиней збільшилось на 19,6% і склало 226 гол.
Сільгосппідприємствами укладено договори на оренду 5175 земельних
паїв, виплачено орендної плати в натуральному та грошовому вимірі в сумі
майже 20,6 млн. грн.
В цілому на розвиток сільського господарства витрачено 124,5 млн.
грн. власних коштів підприємств.
Роздрібний товарообіг підприємств торгівлі протягом 2016 року склав
150,5 млн. грн. (105,3 % до аналогічного показника 2015 року).
Обсяг реалізованих послуг склав 39,1 млн. грн.
Протягом 2016 року збільшена мережа роздрібної торгівлі за рахунок
нового будівництва, відновлення та реконструкції відкриті магазини:
“Покровський”, “Фокус”, “Аппетит”, «Ева», «Кооператор», «Мебель»,
«Цветочная лавка», «Флоренція», магазин з продажу чаю та кави, магазин з
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продажу акваріумних риб та декоративних тварин в місті Лиман;
«Пушкінський», «Смачності» в с. Дробишеве, тощо.
Станом на 01.01.2017 року сфера торгівлі представлена 250
магазинами.
Населення міста обслуговують 127 підприємств
обслуговування та 79 підприємств ресторанного господарства.

побутового

Пенсійний фонд
Кількість одержувачів пенсій з початку року збільшилась на 1,8 тис.
осіб і склала 35,7 тис. осіб (в т.ч. ВПО 20,8). Середньомісячний розмір
виплати на одного пенсіонера становить 1939 грн.
Видатки на виплату пенсій та допомог зменшились на 11,5% і склали
622,6 млн. грн.
Оплата праці
За даними відділу статистики в м. Лиман, за січень-грудень 2016 року:
• фонд заробітної плати, відповідно до показника минулого року,
збільшився на 92% або на 378,5 млн. грн. і склав 791,1 млн. грн.;
• середньомісячна заробітна плата – збільшилась на 47,6% і склала 4498
грн.

Збільшення

заробітної

плати

відбулось

по

підприємствам

залізничного транспорту на 62% (за 2016 рік - 5641 грн.), медичним
закладам - на 15%, комунальним підприємствам - на 14%, освіта – на
23%.
Середньоспискова чисельність працюючих по місту склала 14657 осіб,
що становить 130% до показника минулого року (за 2015 рік 11284 особи).
Зростання відбулось за рахунок збільшення працюючих на підприємствах
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залізничного транспорту та перереєстрації підприємств з непідконтрольної
уряду України території Донецької та Луганської областей.
У грудні 2016 року з загальної кількості працюючих 14657 осіб:
• 6393 - працюють на залізничних підприємствах;
• 2773 – в бюджетній сфері, в т.ч. в освіті 1264, охороні здоров’я –
682, культурі – 131, соціальний захист – 214, тощо;
• 380 - на промислових підприємствах;
• 566 - в сільському господарстві.
Протягом 2016 року кожен місяць виникала заборгованість з
заробітної плати

по підприємствам обласної форми підпорядкування.

Станом на 01.01.2017 року заборгованість з виплати заробітної плати
відсутня.
Ринок праці
Чисельність зареєстрованих безробітних, порівняно з чисельністю на
початок року (490 осіб), зменшилась на 46,5 % і станом на 01.01.2017 року
склала 262 особи, у тому числі 170 осіб з числа внутрішньо переміщених.
Протягом звітного періоду центром зайнятості:
- працевлаштовано 357 осіб (з них 41 - ВПО);
- проходили професійне навчання 192 чол. (18 осіб - ВПО);
- прийняли участь у громадських роботах 636 осіб (24 - ВПО);
- укладено 8 договорів про спільну діяльність в організації
оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру,
прийняли участь в громадських роботах 636 осіб (24 – ВПО) – витрати
склали 152,0 тис. грн., у тому числі з міського бюджету – 80,7 тис. грн.;
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- здійснено компенсації витрат на оплату праці 9 роботодавцям за
працевлаштування

на

умовах

строкових

трудових

договорів
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зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на суму
136,1 тис. грн.;
- надано 9 роботодавцям компенсацію фактичних витрат у розмірі
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для
працевлаштування 18 безробітних на суму 98,8 тис. грн.

ОСВІТА
Одним із важливих напрямків роботи влади є забезпечення належних
умов для функціонування закладів освіти об'єднаної громади, створення
умов для рівного доступу до якісної освіти. Відділом освіти спільно з
педагогічними колективами реалізовується ряд державних, галузевих,
регіональних та міських програм, які визначають основні орієнтири та
пріоритети розвитку галузі.
Існуюча мережа навчально-виховних закладів складається з:
•

22 денних загальноосвітніх шкіл: загальну середню освіту

надають 21 загальноосвітній навчальний заклад та початкову загальну освіту
1 заклад - Олександрівський НВК. Навчається 4250 учнів.
Функціонують 27 перших класів, в яких охоплено навчанням 486 учня.
З 11 класів випущено 268 учнів, з них нагороджено 5 учнів золотою та
3 учня срібною медалями. Вступили до вищих навчальних закладів 178
випускників (64 %), до технікумів - 31 випускник, навчається у професійнонавчальних закладах - 55 випускників.
За результатами всіх олімпіад та конкурсів до міського банку
обдарованих дітей занесені 37 інтелектуалів, 77 обдарованих художньо-
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естетичного напрямку, 64 учні психомоторного напрямку, 47 учнів
практично-перетворювального напрямку та 7 учнів комунікаційно організаційного напрямку.
Для забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти налагоджено
регулярне та безкоштовне підвезення учнів до закладів освіти та в
зворотньому напрямку за 9 маршрутами до 9 навчальних закладів із 18
населених пунктів. Витрати місцевого бюджету склали 1484,5 тис. грн.
Придбано 1 шкільний автобус по програмі співфінансування з
обласним бюджетом 70х30 % з міського бюджету.
19

загальноосвітніх

навчальних

закладів

проводять

навчання

українською мовою (86 %), ЗОШ № 2 та ЗОШ № 4 є двомовними школами,
Торський НВК - єдиний заклад, який є російськомовним.
У відділі освіти діє Центр позашкільної освіти, у якому навчаються
1474 учня у 79 гуртках. Вихованці Центру активні учасники різноманітних
конкурсів та фестивалів.
У 23 дошкільних закладах навчається та виховується 1373 дитини
дошкільного віку.
За рахунок державного, обласного та міського бюджету організовувався
літній відпочинок та оздоровлення дітей в пришкільних та заміських
таборах, Центру соціальної реабілітації “Смарагдове місто” м. Святогірськ:
•

254 дитини відпочило у 12 пришкільних таборах з денним

перебуванням, де було організовано 2-х разове гаряче харчування, проведена
низка культурно-масових, спортивних та інформаційно-просвітницьких
заходів;
•

30 дітей пільгової категорії відпочило в таборі “Брусіно”;

•

70 дітей, теж пільгової категорії - у ЦСР “Смарагдове місто”;

•

160 дітей в різних дитячих таборах, тощо.
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Протягом літнього періоду різними формами оздоровлення та
відпочинку було охоплено 2447 учнів.
При відділі освіти збережена мережа психологічної служби, а це 11
фахівців психологічної служби, робота якої ведеться за всіма напрямками;
видаються буклети, пам'ятки; організуються семінари.
З міського бюджету у 2016 році на галузь “Освіта” виділено 19574,2
тис. грн., в т.ч.:
•

на виготовлення 10 проекто-кошторисних документацій - 732,57

тис. грн.;
•

на проведення капітальних ремонтів у 19 закладах та благоустрій

території - 8212,45 тис. грн.;
•

на

придбання

котлів,

морозильних

камер,

холодильників,

електроплит, підручників, спортивного інвентарю, цифрової лабораторії,
тощо - 852,8 тис. грн.;
•

на придбання комп'ютерної техніки для 7 навчальних закладів -

1348,2 тис. грн.;
•

софінансування придбання шкільного автобусу - 405,0 тис. грн.;

•

відкрито 2 додаткових групи у смт. Зарічне та смт. Ярова.

Проведені капітальні та поточні ремонти будівель закладів освіти:
тис. грн.
Дошкільні навчальні заклади:

2386,77

смт. Ярова

677,5

с. Рубці

198,25

смт. Новоселівка

1188,87

ДНЗ № 7

322,15

Загальноосвітні заклади:

4311,85

Шандриголівська ЗОШ

275,71
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Новоселівська ЗОШ

244,42

Зарічненська ЗОШ

822,75

Рубцівська ЗОШ

80,09

Дробишевська ЗОШ

94,01

Тернівський НВК

176,70

Торська ЗОШ

459,11

Ямпільська ЗОШ

676,99

Ярівська ЗОШ

297,92

Коровоярський НВК

361,21

ЗОШ № 3

678,44

Гімназія

144,5

З державного бюджету на розвиток освіти направлено 3,6 млн. грн

КУЛЬТУРА
Діяльність закладів культури була спрямована на подальший розвиток
та збереження національної культури; сприяння духовному, естетичному,
патріотичному вихованню населення; розвитку самодіяльної народної
творчості, підвищення виконавської дисципліни та розкритті творчого
потенціалу; пошук новітніх форм в організації культурного дозвілля
громади, тощо.
Мережа закладів культури: 20 клубних закладів, 23 бібліотеки
(доступ до мережі Інтернет та зону Wi-Fi має 4 бібліотеки), 1 школа
мистецтв та 1 народний краєзнавчий музей.
На території нашої громади знаходиться 53 пам'ятки історії, 318
об'єктів археології.
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Протягом 2016 року в галузі “Культура” реалізовувалось:
•

проведення свят, конкурсів, фестивалів - 137,4 тис. грн.;

•

придбання сценічних костюмів, проектору, екрану для СБК смт.

Ямпіль - 236,5 тис. грн.;
•

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний

ремонт приміщень МБК “Зеленоклинський” - 221,0 тис. грн.;
•

придбання котла для СБК с. Новоселівка; вхідних дверей та

придбання металопластикових вікон - 123,9 тис. грн.
•

капітальний ремонт СБК с. Колодязі (приміщення ФАПу) - 235,1

тис. грн, тощо.
В школі мистецтв працює 21 викладач, навчаються 195 учнів у
відділах: фортепіанний, народний, оркестровий, теоретичний клас та клас
сольного співу. Творчі колективи учнів та викладачів: хор (молодша та
старша групи), 2 вокальних ансамблі, ансамбль скрипалів, ансамбль
народних інструментів (учнівський склад), вокальний ансамбль викладачів,
ансамбль народних інструментів “ФАіТОН” (викладачі).
На даний час школа мистецтв не має постійного приміщення, але
вживаються заходи щодо вирішення цього питання.
Налічується 213 клубних формувань, з них 138 дитячих, учасників
формувань - 2010, з них дітей - 1390. Три колективи зі званням “народний”,
народних умільців - 182, з них 16 дітей.
Проведено протягом року 930 культурно-масових заходів.
Проводились заходи до всіх пам’ятних та знаменних дат, міських свят.
Та і сама робота у галузі культури – активізувалась з призначенням
нового керівника.

35

Соціальний захист населення
Кількість зареєстрованих тимчасово переміщених осіб становить 31,4
тис. чол., у тому числі: пенсіонери - 18,8 тис. осіб, особи працездатного віку
- 6,7 тис. осіб, діти - 4,4 тис. осіб, інваліди - 1,5 тис. осіб.
Контингент пільгової категорії громадян у місті становить 15,7 тис.
осіб.
На виконання державних соціальних програм з державного бюджету
здійснювалось фінансування в сумі 225,0 млн. грн. в т.ч.:
- пільгової категорії громадян (15,7 тис. осіб) - 7,8 млн. грн.;
- допомога малозабезпеченим особам (1,3 тис. осіб) - 17,8 млн. грн.;
- допомога для покриття витрат на проживання осіб, переміщених з
тимчасово

окупованої

території

України

та

районів

проведення

антитерористичної операції (9,9 тис. осіб) - 46,5 млн. грн.;
- одержувачам житлових субсидій виплачено 78,6 млн. грн. (12 тис.
сімей);
- державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам
(702 особи) надано на суму 11,5 млн. грн.;
- державна допомога сім’ям з дітьми (4,7 тис. осіб) - 53,4 млн. грн.;
- виплачена грошова компенсація на придбання житла членам сімей
загиблих

військовослужбовців,

які

брали

безпосередньо

участь

в

антитерористичній операції (одержувач — батько загиблого) в сумі 584,5
тис. грн., тощо.
З міського бюджету у 2016 році виділено 1495,0 тис. грн. на
капітальний

ремонт

будівлі

стаціонарного

відділення

постійного
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проживання Територіального центру, розташованого в с. Рубці вул.
Паркова,1а (Леніна). Ми повністю завершимо капітальний ремонт в 2017
році.
Забезпечено:
674,4 тис. грн. - матеріальна допомога непрацездатним громадянам та
пільговим категоріям громадян
22,8 тис. грн - на санаторно-курортне лікування інвалідів (надано 54
путівки);
122,3 тис. грн фінансова підтримка громадських організацій.
Протягом звітного періоду надана матеріальна допомога батькам
загиблих військовослужбовців з числа учасників АТО у розмірі 180,0 тис.
грн.
Спеціалістами управління соціального захисту населення здійснено
240 виїздів “мобільного соціального офісу” у віддалені населені пункти, на
яких було прийнято 12,2 тис. осіб. Розглядалися питання щодо призначення
житлових субсидій та державної соціальної допомоги; пільгової компенсації
на придбання твердого палива; призначення адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам та інше.
Державними соціальними інспекторами шляхом запиту здійснено 5236
перевірок та обстежено 1860 сімей з метою підтвердження права на
призначення

допомоги,

субсидії;

складено

8910

актів

обстеження

матеріально-побутових умов проживання внутрішньо переміщених осіб та
відновлено соціальні виплати 5707 особам.
В Лиманському центрі соціальної реабілітації дітей - інвалідів курс
соціальної реабілітації пройшли 30 дітей-інвалідів, проведено 8 культурно-
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масових заходів. У 2017 році буде придбано новий комфортабельний
автобус, що покращить доступність послуг для цієї особливої категорії
дітей.
Територіальним

центром

соціального

обслуговування

послуги

надаються 1,5 тис. особам, які цього потребують.
Разом з тим, ми маємо постійні нарікання та скарги, щодо
несвоєчасного фінансування з державного бюджету державних соціальних
програм.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
З метою захисту життя та здоров'я мешканців, будівель на території
Лиманської об'єднаної територіальної громади шляхом швидкого прибуття
підрозділу та проведення відповідних кваліфікованих заходів, розроблений
інвестиційний проект “Будівництво Центру безпеки громадян” на суму 5,2
млн.грн. Ініціатором проекту виступала Державна служба України з
надзвичайних ситуацій.
Проект пройшов конкурсний відбір та розпорядженням голови
облдержадміністрації Донецької області № 213 від 18.03.2016 року
включений

до

переліку

інфраструктурних

проектів

області,

які

реалізовувались у 2016 році за рахунок коштів обласного бюджету у 3
об'єднаних громадах області.
З даного приводу з міського бюджету виділені кошти для розробки
містобудівної документації та проекту землеустрою для будівництва Центру
безпеки громадян в сумі 15,0 тис. грн.; управлінню капітального
будівництва Краматорського міськвиконкому делеговані повноваження на
виконання будівельних робіт з його будівництва.
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Станом на 01.01.2017 року освоєні кошти в сумі 3368,4 тис. грн., у
тому числі:
• видатки на будівництво “Центру безпеки громадян” - 805,5 тис. грн.;
• придбання пожежного автомобіля з необхідним пожежно-технічним
озброєнням - 1588,0 тис. грн. та ін.
Створено 17 робочих місць.
Окрім Центру безпеки, функціонують 3 місцеві пожежно-рятувальні
служби на території с. Зарічне, с. Дробишеве та с. Рубці.

На території об’єднаної громади в галузі охорони здоров’я
функціонують:






3 лікарні
19 ФАПів
12 сімейних амбулаторій
Станція швидкої допомоги
Науково-дослідний інститут травматології і ортопедії Донецького
національного медичного університету ім. М. Горького та
Обласна травматологічна лікарня, які розміщені на базі міської
лікарні.

Ліжковий

фонд

комунальних

лікарень

становить

201

ліжко.

Проліковано у денних стаціонарах 3318 хворих. Укомплектованість лікарями
становить 78,1 %, середніми медичними працівниками - 86,2 %. Витрати з
міського бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів охорони
здоров'я склали 826,8 грн.
За рахунок міського бюджету навчається 8 студентів, витрати в 2016
році на їх навчання складають 126,2 тис. грн.
З міського бюджету на виконання заходів з охорони здоров'я
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направлено 4,0 млн. грн., в т.ч. на:
 вдосконалення управління галуззю - 541,5 тис. грн., із них на:
реалізацію заходів програми “Місцевих стимулів” - 426,2 тис. грн.;
підвищення кваліфікації лікарів та середніх медичних працівників 45,7 тис. грн.; придбання будинку для лікаря офтальмолога ЦРЛ - 300,0
тис. грн. та 260,0 тис. грн. на закупівлю квартири для забезпечення
житловою площею сімейного лікаря амбулаторії загальної практики сімейної медицини мікрорайону “Північний”;
 заходи, щодо поліпшення медичної допомоги населенню - 1917,8 тис.
грн., із них на: профілактику та лікування ВІЛ-інфекції та СНІД - 135,7
тис. грн.; реалізацію заходів по боротьбі із туберкульозом - 23,4 тис.
грн.; забезпечення пільгової категорії населення медикаментами,
зубним протезуванням, слуховими апаратами - 689,9 тис. грн.;
придбання витратних матеріалів - 535,7 тис. грн.; забезпечення
медичної допомоги громадянам вимушено переміщеним з території
проведення АТО - 75,4 тис. грн.
 охорону материнства і дитинства - 219,7 тис. грн.;
 удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я 1346,9 тис. грн., із них на: капітальний ремонт дитячого відділення під
сучасну

клініко-діагностичну

лабораторію

-

810,9

тис.

грн.;

капітальний ремонт будівлі дитячого відділення (другий етап) під
денний стаціонар КЛПЗ “Лиманська центральна районна лікарня” 508,5 тис. грн.
 придбання циркуляційного насосу для котельні амбулаторії загальної
практики-сімейної медицини сел. Нове Краснолиманського ЦПМСД 10,3 тис. грн.;
 технічне обслуговування рентгенологічного обладнання - 11,9 тис. грн.
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З державного бюджету на виконання заходів з охорони здоров'я
направлено 4,6 млн. грн., в т.ч. на:
- профілактика та лікування ВІЛ-інфекції та СНІД - 101,4 тис. грн.;
- реалізація заходів по боротьбі із туберкульозом - 36,1 тис. грн.;
- забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном т інше - 2782,1

тис. грн.;
- проведення імунопрофілактики населення проти вакцинокерованих

інфекцій - 601,4 тис. грн.;
- забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові -

364,0 тис. грн.;
- лікування хворих на хронічну ниркову недостатність - 395,5

тис.грн.;
- забезпечення лікування хворих на вірусний гепатит С - 208,1

тис.грн.
Надходження до міської лікарняної каси склали 391,1 тис. грн.

Здійснено ремонт по 3 сільським закладам охорони здоров’я за кошти
міського бюджету:
• «Капітальний ремонт покріплі фельдшерського пункту с. Діброва» на
суму 76,3 тис.грн.;
• «Капітальний ремонт фельдшерського пункту с. Колодязі» на суму 235,1
тис.грн;
• Капітальний ремонт енергозберігаючі заходи в амбулаторії ЗП-СМ смт.
Дробишево «Краснолиманський ЦПМСД ім. Лядукіна» на суму 387,1
тис. грн., на що використано з місцевого бюджету - 236,4 тис. грн.,
ПРООН - 135,4 тис.грн, громадська організація - 15,3 тис. грн.
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Розроблені проектно - кошторисні документації по капітальним
ремонтам амбулаторій селищ Дробишеве та Зарічне, будівлі інфекційного
відділення ЦРЛ., капітальні ремонти будуть здійснені у 2017 році.
Крім цього на початку року 2017 року було здійснено комісійне
обстеження всіх амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів з метою
визначення потреб для подальшого розроблення програми, направленої на їх
вирішення. Я особисто взяв в ній участь.

Житлово-комунальне господарство
З метою поліпшення естетичного вигляду міста, забезпечення вимог
санітарних норм комунальні підприємства громади КП “Лиманський
“Зеленбуд” та КП “Лиманська служба єдиного замовника” проводять
озеленення та максимальне збереження усіх видів насаджень, охорону та
догляд за пам’ятниками, утриманням кладовищ; вуличного освітлення;
санітарне очищення міста з ліквідацією несанкціонованих звалищ, поточний
ремонт доріг, тощо.
Протягом 2016 року з міського бюджету були виділені кошти в сумі
20647,8 тис. грн. (у 2015 році – 5,1 млн.грн), у тому числі на:
Житлове господарство - 6414 тис. грн.:
• капітальний ремонт житлових будинків - 3617,8 тис. грн.;
• капітальний ремонт – облаштування системи диспетчерізації ліфтового

господарства в 12 житлових будинках м. Лиман- 118,5 тис.грн.;
• поточний ремонт в 99 житлових будинках (ремонт під’їздів, віконних

блоків, дверних блоків та ін.) - 537,8 тис. грн.;
• придбання 33 приладів обліку електричної енергії для освітлення міст

загального користування житлового фонду по м. Лиман - 65,9 тис. грн.;
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• капітальний ремонт балконних плит в 11 житлових будинках - 204,7 тис.

грн.;
• фінансова підтримка КП «Лиманська СЄЗ» та КП «Краснолиманський

Зеленбуд» - 1200,4 тис.грн. та інше.
Водопостачання — 1162,7 тис. грн.:
 виконання кошторисної документації на проектно-вишукувальні роботи

по об'єкту “Водопостачання сіл та селищ Лиманської міської ради
об'єднаної територіальної громади ” - 511,6 тис. грн.;
 придбання 30 залізобетонних кришок люків для колодязів - 43,9 тис.грн.;
 придбання 13 пожежних гідрантів для заміни на водопровідних мережах

- 29,5 тис.грн;
 капітальний ремонт водонапірної вежі в с. Рідкодуб-251,2 тис.грн. та ін.

Благоустрій - 13071,1 тис. грн.:
• зовнішнє освітлення - 1569,8 тис. грн.;
• утримання зовнішнього освітлення - 960,5 тис. грн.;
• капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення у 13 сільських
населених пунктах - 3372,9 тис.грн.;
• поточний ремонт 9436 м2 доріг - 3119,5 тис. грн. (по місту 4594 м2, по
селам та селищам - 4842 м2), здійснено грейдерування 24 ґрунтових
доріг;
• виконання кошторисної документації на проектно-вишукувальні
роботи по об'єкту “Капітальний ремонт доріг Краснолиманської
міської ради об'єднаної територіальної громади” - 329,5 тис.грн.;
• утримання доріг і тротуарів в осінньо-зимовий період - 247,4 тис. грн.;
• озеленення міста: придбання та садіння дерев, квітів, утримання
зелених насаджень - 443,3 тис. грн.;
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• санітарне очищення міста - 932,2 тис. грн.;
• утримання кладовищ - 237,4 тис. грн.;
• встановлення камер відеоспостереження на об’єкти благоустрію - 79,1
тис.грн.;
• придбання газонокосарок, бензопил - 78,6 тис. грн. ;
• придбання та встановлення дорожніх знаків - 54,8 тис. грн.;
• придбання та встановлення урн - 5,6 тис.грн. (23 од.);
• улаштування торгівельних рядів в селищі Зарічне (Кіровськ)-250,0
тис.грн;
• облаштування (придбання та монтаж) 8 дитячих спортивно- ігрових
майданчиків для сільських громад - 371,2 тис.грн. (с. Дробишево, с.
Ямпіль, с. Крива Лука, с. Озерне, с. Діброва, с. Ярова, с. Коровій Яр, с.
Торське);
• проведення проектно-вишукувальних робіт по об’єкту “Реконструкція
парку ім. Кизима м. Лиман» - 165,5 тис.грн;
• встановлена огорожа на 3 кладовищах (“Колгоспне” м. Лиман, с.
Старий Караван, с. Торське) - 211,1 тис. грн.;
• здійснено відлов безпритульних тварин - 124,0 тис. грн., тощо.
Нашій об'єднаній громаді із державного бюджету виділена найбільша з
усіх об'єднаних громад субвенція на формування інфраструктури
об'єднаної громади в сумі 23215,1 тис. грн. Ці кошти затверджені
Постановою Кабміну № 200 від 16 березня 2016 року. 30 травня перші з усіх
об'єднаних громад, ми отримали погодження заявок по даній субвенції.
Кошти використані в повному обсязі. На виконання заходів по житловокомунальному господарству:
• капітальний ремонт водопровідних мереж в 4-х сільських громадах 2834,1 тис. грн. (с. Кримки, с. Олександрівка, с. Коровій Яр, с. Рідкодуб);
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• капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Незалежності, 46
м.Лиман для розташування ЦНАП - 3876,5 тис. грн.;
• ремонт 9 доріг комунальної власності (11443 м2) на території Лиманської
ОТГ - 7962,3 млн. грн:
Назва об’єкту

вул. Дубоноса м. Лиман
вул. Студентська (Крупська) м.
Лиман
вул. Свободи м. Лиман
вул. К. Гасієва (Чапаєва) м. Лиман
вул. Ціолковського м. Лиман
пров. Героїв десантників м. Лиман
вул. Нижня Лугова в с. Лозове
вул. Жилмасив в с. Лозове
вул. Желєзнодорожна в с. Рубці
Всього:

Розробка ПКД
з місцевого
бюджету, тис.
грн.
11,907
7,744

Вартість
капітального
ремонту, тис.
грн.
918,302
276,107

11,907
11,907
16,495
13,275
16,495
16,495
16,495
122,7

1425,840
686,262
1196,306
1408,67
468,399
735,880
846,6
7962,3

• придбання спеціалізованої техніки для комунального підприємства
“Лиманський Зеленбуд” - 7895,0 тис. грн, в тому числі:
 1473,0 тис.грн - автомобілі АС-G-3309 900 мм (2 одиниці)
 2080,0 тис.грн - спеціалізований автомобіль (самоскид)
 1756,0 тис.грн - сміттєвоз з боковим навантаженням СБМ-304/2
 1900,0 тис.грн - машина дорожня комбінована МДКЗ
 686,0 тис.грн - трактор Беларус 82.1

За пропозиціями старост виділялися кошти для сільських громад на
виконання капітальних ремонтів закладів комунальної форми власності,
освітлення, водопостачання, благоустрій, поточний та капітальний ремонт
автомобільних доріг, придбання необхідних матеріальних цінностей, тощо.
Детальна інформація надана в додатку №1.
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Додаток №1
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА 2016 РІК ПО СІЛЬСЬКИМ ГРОМАДАМ (грн)
Наименування об"єкта

разом

смт.
смт.
смт.
смт.
смт.
с.Коровій с.Крива
с.Рубці, с.Рідкодуб, сел.Терни,
Зарічне, Дробише Новоселів Ямпіль,
Ярова,
Яр
Лука,
с.Лозова, с.Карпівка, с.Ямполів
с.Торське
во,
ка
с.Закітне с.Олексан
с.Каленик с.Вовчий с.Новомиха
ка,
дрівка,
и,
Яр
йлівка,
с.Колодязі,
с.Озерне,
с.Липове, с.Іванівка,
с.Соснове
с.
с.Катеринів с.Новосадо
с.Діброва
Дерило
ка,
ве
во
сел.Нове сел.Мирне

с.Шанд с.Яцькі
риголо
вка,
во,
с.Крим
с.Серед
ки
нє
с.Зеле
на
Долина
605 276 671 071

Всього

17 698 724

3 617 747 1 035 180 1 593 101 1 214 117 2 461 979 1 876 579

Поточний ремонт доріг

1 257 076

301 452

195 210

Облаштування огорожі на
3 268
дитячому ігровому майданчику

43 987

177 586

1 031 384 2 559 452

146 000

431 022

292 466

601 816
100 375

3 268

Благоустрій території —
встановлення огорожі на
кладовищі

38 837

38 837

Облаштування (придбання та
монтаж) дитячих спортивноігрових майданчиків

371 160

49 600

Улаштування торгівельних
рядів

250 000

250 000

Капітальний ремонт моста
через річку Сіверський Дінець
с. Крива Лука (ПКД)

19 000

Капітальний ремонт мережі
зовнішнього освітлення

2 510 300

Капремонт водопроводу

3 085 230

Капремонт будівлі ДНЗ

1 037 389

88 000

36 700

49 600

27 262

119 998

19 000

887 196

112 551

221 387

331 441

651 332
247 102

654 250

754 273

203 453

1 342 104

420 722

671 071

136 036
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Наименування об"єкта

разом

Капітальний ремонт доріг
комунальної власності на
території Лиманської ОТГ

2 050 851

Придбання автомобіля для
громади

42 000

смт.
смт.
смт.
смт.
смт.
с.Коровій с.Крива
с.Рубці, с.Рідкодуб, сел.Терни,
Зарічне, Дробише Новоселів Ямпіль,
Ярова,
Яр
Лука,
с.Лозова, с.Карпівка, с.Ямполів
ка
с.Закітне с.Олексан
с.Каленик с.Вовчий с.Новомиха
ка,
с.Торське
во,
с.Дерило
и,
йлівка,
с.Колодязі,
дрівка,
Яр
во
с.Соснове
с.Озерне,
с.Липове, с.Іванівка,
с.Катеринів с.Новосадо
с.Діброва
ка,
ве
сел.Нове сел.Мирне

с.Шанд с.Яцькі
риголо
вка,
во,
с.Крим
с.Серед
ки
нє
с.Зеле
на
Долина

2 050 851

42 000

Капремонт та енергозберегаючі 329 290
заходи в амбулаторії

242 689

Придбання житла

250 000

Проектно-кошторисна
документація

200 911

154 464

Капремонт Зош

1 517 003

822 753

Капітальний ремонт НВК

2 816 405

459 110

Придбання котла для
опалювання

347 684

Капремонт огорожі ЗОШ

297 927

Облаштування альтанки

39 499

39 499

Придбання мороз.камери,
насосів, комп'ютерів,
лічільників, апаратури,
обігрівачи, проектору для БК

923 606

367 733

Проведення капремонту
приміщення СБК

311 287

76 300

10 300

250 000
46 447

94 019

244 421

80 099

1 142 427 676 998

361 213

275 711
176 658

198 000

74 842

74 842

14 800

9 270

297 927

217 261

25 300

76 146

227 429

61 813

235 141
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Охорона навколишнього природного середовища

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища виконані заходи:
- по об'єкту “Реконструкція КНС “Чапаєва” м. Красний Лиман, вул.
Чапаєва, 16” (розпорядник коштів - управління капітального будівництва
Краматорського міськвиконкому) освоєно коштів в сумі 1285,7 тис. грн.;
- по об’єкту “Будівництво КНС “Зелений Клин” м. Красний Лиман” - 1
етап

(розпорядник

коштів -

департамент

капітального

будівництва

облдержадміністрації) виконані роботи на суму 393,8 тис. грн.

До занять фізичною культурою і спортом залучено 9,4 тис. осіб,
проведено 80 масових заходів.
Витрати з міського бюджету на розвиток фізичного виховання та
спорту склали понад 1,8 млн. грн., коштів підприємств - 2,5 млн. грн. та
інших джерел - 0,2 млн. грн., в т.ч.:
- 716,8 тис. грн. - на проведення та участь у спортивно-масових
заходах.
- 916,7 тис. грн. на утримання ДЮСШ м. Лиман;
- 199,0 тис. грн. - придбання спортивного обладнання та інвентарю
(ДЮСШ);
- 47,4 тис. грн. - виплата стипендій кращим спортсменам Лиманщини.

48

Фінансування галузі у 2016 році збільшилось майже у 2 рази у
порівнянні з 2015 роком.
Спортсмени

громади

приймали

участь

у

всеукраїнських

та

міжнародних турнірах, чемпіонатах України. Протягом року 18 провідних
спортсменів, які досягли значних успіхів на змаганнях всеукраїнського та
міжнародного рівня, отримували стипендії з міського бюджету.

Забезпечення права дитини на сімейне виховання є головним
завданням у сфері захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
В звітному періоді видано 173 посвідчення багатодітних сімей, в тому
числі: батькам - 74, дітям - 99.
Станом на 01.01.2017 року в ІЄАС “Діти” знаходилась інформація на
268 дітей.
174 дитини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,
були направлені на оздоровлення до дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, за рахунок коштів державного та обласного бюджетів.
На соціальну допомогу 10 прийомних сімей з державного бюджету
направлено 1280,1 тис. грн. та 383,1 тис. грн. з обласного бюджету на
заходи щодо оздоровлення дітей та учнівської молоді.
Функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 6
дітей.
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На утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей в м.
Лиман з міського бюджету направлено 2278,0 тис. грн. та 170,0 тис. грн.
благодійних внесків.
На квартирному обліку знаходиться 114 дітей - сиріт. Розробляється
програма в співфінансуванні з обласним бюджетом – у 2017 році буде
придбано 10 квартир для дітей-сиріт.

Кількість підприємців-фізичних осіб станом на 01.01.2017 року
склала 1202 особи.
Доходи

міського

бюджету

від

діяльності

суб’єктів

малого

підприємництва складають 25,5 млн. грн. (2015 рік - 19,2 млн. грн.).
Питома

вага

надходжень

від

діяльності

суб’єктів

малого

підприємництва у доходній частині міського бюджету становить 11,3 %.
Створена база даних щодо наявності нежилих приміщень, які здаються
в оренду на всій території об'єднаної громади. В довгострокову оренду
підприємцям надано 10 приміщень, або 682,4 м2 площі приміщень, що
знаходяться у комунальній власності.
Для здійснення підтримки малого підприємництва розробляється
Регіональна програма розвитку малого та середнього підприємництва в
Донецькій області, фінансування

на паритетних засадах (50% коштів

обласного бюджету та 50% коштів бюджету Лиманської ОТГ). Ми плануємо
виділити 1,0 млн.грн. для підтримки бізнес-планів.
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

В 2016 році продовжувалось впровадження Проекту ЄС ПРООН
“Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - 3 фаза” в 3 - х сільських і
селищних громадах:
- капітальний ремонт - енергозберігаючі заходи в амбулаторії
сімейного типу смт. Дробишеве - 305,6 тис. грн.;
- Енергозберігаючі заходи в Шандриголівській загально-освітній школі
- 287,1 тис. грн.;
- енергозберігаючі заходи в Новоселівській загально-освітній школі 287,4 тис. грн.
Загальна сума проектів 880,1 тис. грн., з яких за рахунок Проекту ЄС
ПРООН - 406,4 тис. грн., 429,7 тис. грн - за рахунок міського бюджету і 44,0
тис. грн. - кошти громадських організацій.
В додатковому компоненті по оснащенню медичних закладів в
Проекті ЄС ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - 3
фаза” завершилось впровадження мікропроекту ГО “Форпост” “Покращення
стану медичної установи та надання медичних послуг шляхом придбання
обладнання в Краснолиманську центральну районну лікарню Донецької
області”. Загальна вартість проекту - 586,9 тис. грн., з яких 440,1 тис. грн.
кошти грантодавця, 117,2 тис. грн. місцевого бюджету та 29,6 тис. грн.
громадськості. Придбано 128 одиниць медичного обладнання.
Згідно розпорядження КМУ від 11.05.2016 року № 362-р (зі змінами)
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку КЛПЗ
“Лиманська центральна районна лікарня” реалізувала проект “Придбання
медичного обладнання для клініко - діагностичної лабораторії КЛПЗ
“Лиманська центральна районна лікарня”. Вартість проекту - 449,7 тис. грн.
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За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку- 404,6 тис.
грн, за рахунок місцевого бюджету - 45,1 тис. грн. Придбано 38 одиниць
медичного обладнання.
В повному обсязі освоєні кошти в сумі 23215,1 тис. грн - субвенції
державного бюджету на: капітальний ремонт адміністративної будівлі по
вул.

Незалежності,

46;

капітальний

ремонт

водопровідних

мереж;

капітальний ремонт будівлі ДНЗ с. Ярова; капітальний ремонт доріг
комунальної власності та придбання спеціалізованої техніки для КП
“Лиманський Зеленбуд”.
На початку цього року в рамках проекту GIZ “Реформа управління
на сході України” ми вийшли переможцями 2 етапів конкурсу і будемо
мати підтримку цього інвестора для розбудови ЦНАПу, а саме технічне
оснащення:

комп'ютерну

та

оргтехніку,

програмне

забезпечення,

електронний документообіг та інше. Це був всеукраїнський конкурс з
підтримки утворення ЦНАПів в об'єднаних громадах за підтримки
Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку
Німеччини. Сума гранту - 30 тис. дол. США
З обласного бюджету:
- для створення умов для захисту населення та територій об'єднаних
громад від надзвичайних ситуацій було отримано 5200 тис. грн. для
будівництва Центру безпеки громадян, придбання пожежного автомобіля з
необхідним пожежно - технічним озброєнням та придбанням інших
основних засобів.
- 1285,7 тис. грн. спрямовано на охорону навколишнього природного
середовища (здійснена реконструкція КНС “Чапаєва”, розташованої в м.
Лиман).
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- капітально відремонтовано аварійний міст через р. Жєрєбець на
автомобільній дорозі Лиман - Кіровськ (Зарічне) - Новосадове.
За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку:
- відбудовано зруйнований у 2014 році мост на с. Закітне, який введено
в експлуатацію 31 грудня 2016 року;
Центральна міська бібліотека отримала грант на капітальний ремонт,
оснащення комп'ютерною та оргтехнікою на суму 30 тис.доларів США від
Міжнародної Організації Міграції в Україні (МОМ) в Проекті “Підтримка
стабілізації громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі”. На
теперішній час відремонтовано читацький зал, фойє бібліотеки, створено
відкритий комфортний простір для користувачів, проведена заміна вікон,
дверей, стелі, підлоги, освітлення, відремонтовано дах приміщення,
побудовано туалет для інвалідів, пандус. В подальшому будуть придбані
меблі, комп'ютери, оргтехніка, мультимедійний проектор, фотоапарат, нові
книги. На грант громада подавала 13 проектів.
В межах проекту “Мобільні бібліотеки” Дробишевська селищна
бібліотека отримала: проектор, екран мобільний, БФП Brother, акустичну
систему, ноутбук, стенд для книг;
Центральна дитяча бібліотека ім. Т.Г. Шевченка отримала нові
меблі: столи, стільці, стенди для книг; за програмою “Ми допомагаємо дітям
та родинам із дітьми” 705 примірників нових сучасних українських книг на
суму 35038 грн.;
Від благодійного фонду “Бібліотечна країна”, в межах проекту
“Жива бібліотека”, Ямпільська селищна бібліотека отримала комплект
книг в кількості 21 примірник на суму 1168 гривень;

53

Співпраця з Міжнародним надзвичайним дитячим фондом ЮНІСЕФ
дозволила: здійснити капітальні ремонти приміщень гімназії та Рубцівської
ЗОШ; забезпечити новими меблями та іграшками дитячий навчальний
заклад № 10, співпраця подовжується.
Чеська організація “Человек в беде” та громадська організація “Ми
Є” з 2014 року надавало допомогу внутрішньо переміщеним особам, які
мешкають в нашій громаді. Це не тільки матеріальна, гуманітарна, а й
психологічна їх підтримка. Крім того отримано допомогу від них в
проведенні робіт по благоустрію міста, де залучалися до роботи волонтери з
внутрішньо переміщених осіб, а праця їх оплачувалася цими організаціями.
У вересні поточного року оформлено 10 анкетних заявок до участі в
спільному

з

Європейським

інвестиційним

банком

(ЄІБ)

проекті

“Надзвичайна кредитна програма для відновлення України” ІІ транш. На всі
об'єкти є проектно-кошторисні документації та позитивні експертні звіти.
Загальна сума заявок становить 136,7 млн. грн.: 7 закладів освіти,
інфекційне відділення ЦРЛ, БК “Зеленоклинський”, гуртожиток по вул.
Студентська, 4. Наші об’єкти попередньо відібрані для фінансування у 2017
році.

У 2016 році проведена робота щодо проектів, які будуть у 2017 році
профінансовані за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів. Згідно
розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації № 548
“Про затвердження переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за
рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької
області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
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свої повноваження” визначено 20 об'єктів на загальну сум у 46,8 млн.
грн.:
 освіта - капітальний ремонт будівель ЗОШ № 5 та ДНЗ № 6 - 9,9 млн.
грн.;
 охорона здоров'я - капітальні ремонти амбулаторій смт. Дробишево та
с. Зарічне - 2,0 млн. грн.;
 капітальний ремонт системи водоводу в сел. Нове - 0,8 млн. грн.;
 капітальний ремонт мережі освітлення м. Лиман, см. Дробишево, с.
Діброва, сел. Ямпіль - 2,8 млн. грн.;
 капітальний ремонт 8 автодоріг (м. Лиман вул. Пушкіна, вул.
Петропавлівська, вул. Зелений гай; с. Дробишеве вул. Пушкіна; с.
Новоселівка вул. Українська; с. Ямпіль вул. Леваневського; с. Коровій
Яр вул. Новоселів; с. Рубці вул. Оскольська) - 14,2 млн. грн.;
 реконструкція станції зналізнення підземних вод за адресою: вул.
Зелений Гай, 16а - 8,5 млн. грн.;
 реконструкція котельні № 15 - 8,6 млн. грн.
Всі

проектно-кошторисні документації

розроблені, в

наявності

позитивні експертні звіти.
Крім цього, для реалізації проектів у 2017 році розроблені 10
проектно-кошторисних документацій:
- на капітальний ремонт 5 автодоріг: вул. Володимирська с. Рідкодуб;
вул. Довга с. Зарічне; вул. Шевченка, вул. Оборони, вул. Грушевського
(Свердлова) в м. Лиман - 9,4 млн. грн.;
- реконструкція парку ім. Кизима - 9,5 млн. грн.;
- капітальний ремонт житлового будинку № 4 по вул. Деповська (Вєдя)
- 1,7 млн. грн.;
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- капітальний ремонт водопровідної мережі с. Рубці - 3,6 млн. грн.
- проведення енергозберігаючих заходів ДНЗ смт. Ярова - 0,3 млн.грн.
- капітальний ремонт моста через ріку Сіверський Дінець с. Крива
Лука – 0,76 млн.грн.
В рамка проекту Програми розвитку ООН в Україні “Відновлення
врядування та примирення в охоплених конфліктом громадах України”
ми отримали підтримку - залучення двох кваліфікованих експертів, які
впродовж 3 місяців надавали допомогу з питань: юридичної, регуляторної
політики, децентралізації, кадрових питань, інвестиційної діяльності, тощо.
Ми мали зустріч з представниками проекту програми “Верховенство
права для стабілізації”. Наша громада відібрана пілотом з питань безпеки,
правої обізнаності та інформаційної підтримки громадян.

З метою розширення участі жінок у майбутньому розвитку громади,
було розпочато проект “Відновлення самоврядування та примирення в
охоплених конфліктом громадах України”, який втілюється ПРООН та
ООН-Жінки, проведено семінар та

ряд тренінгів. Спільний проект

втілюватиме підходи для розвитку, засновані на правах людини та гендерної
рівності.
Не вдалося виконати у 2016 році
У лютому 2016 року був підготовлений Перелік об'єктів і заходів, що
повинні були реалізовані за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів на
формування інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади,
який був затверджений розпорядженням голови ОДА №213 від 18.03.2016
року.
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Але кошти не надійшли у 2016 році, тому 20 об'єктів, які були
визначені як першочергові, не були забезпечені фінансуванням, серед яких і
реконструкція станції знезалізнення підземних вод за адресою вул. Зелений
Гай, 16-а м. Лиман; капітальний ремонт мережі освітлення м. Лиман, сел.
Дробишеве, с. Діброва та сел. Ямпіль; капітальний ремонт 8 автодоріг, серед
яких найбільш проблемні: вул. Пушкіна, вул. Петропавлівська (Леніна), вул.
Зелений Гай в м. Лиман; вул. Пушкіна сел. Дробишеве; вул. Колгоспна с.
Новоселівка; вул. Леваневського сел. Ямпіль; вул. Новоселів с. Коровій Яр;
вул. Оскольська с. Рубці.

Є проблеми з оформленням земельної ділянки по озеру Ломоносівське,
що не дозволило здійснити благоустрій території, оскільки вона не належить
до комунальної форми власності громади, а орієнтовно розташована на
землях Лісгоспу. Питання знаходиться в стадії вирішення.

Через затримку в оформленні необхідної документації по ЗОШ № 2, як
опорного закладу, дана школа не включена до переліку опорних шкіл по
області і не отримала фінансової підтримки на капітальний ремонт у 2016
році, хоча і була розроблена проектно-кошторисна документація та
отримано позитивний експертний звіт у липні місяці.

ПП “Луч”, яке є монополістом автобусних пасажирських перевезень
Лиманської ОТГ, в односторонньому порядку припинив перевезення
пільгової категорії населення, чим порушив договірні умови. Фінансування
не було заплановано з державного бюджету. Для організації перевезень
пільгової категорії розпочата робота по створенню підрозділу при КП
“Лиманська СЕЗ”.

57

Не освоєні кошти з міського бюджету:
•

399,4 тис. грн. - на капітальний ремонт прибудинкової території,

в зв'язку з відсутністю претендентів на виконання робіт через систему
“PROZORRO”;
•

2845,7 тис. грн. на капітальний ремонт даху ЗОШ № 5, кошти

виділені в вересні місяці, довготривалі тендерні процедури на виконавця
робіт, що унеможливило освоєння цих коштів наприкінці року;
•

165,4 тис. грн. на капітальний ремонт огорожі по дошкільному

навчальному закладу с-ща Дробишеве. Виконавець робіт, який уклав договір
після проведених тендерних процедур відмовився виконувати роботи в кінці
року.
•

84,2 тис.грн. на капітальний ремонт приміщення ФАПу с.

Дробишеве. Підрядник не приступив до виконання робіт в кінці року
•

300,0

тис.грн.

на

капітальний

ремонт

ліній

зовнішнього

освітлення сел. Лозова та с. Рубці. Затримка з отриманням оформлення
декларації на початок робіт в кінці року.
•

300,0 тис.грн. – для здійснення енергозберігаючих заходів (заміна

вікон та дверей) 2-го поверху ДНЗ сел. Ярова. Планувалося встановлення
сонячної електростанції в співфінансуванні з проектом ПРООН «Місцевий
розвиток орієнтований на громаду-III». Через затримку в розроблені ПКД на
встановлення сонячної електростанції, проект був відкладений.
•

В зв'язку з відсутністю спеціалізованої техніки в комунальному

підприємстві не організовано на належному рівні розчистка доріг від снігу
та вивіз твердих побутових відходів в сільських населених пунктах. Техніка
придбана в кінці грудня 2016 року.
Всі ці кошти виділені у 2017 році, роботи будуть виконані.
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Плани на 2017 рік
В поточному році буде:
•

подовжено та стовідсотково завершено капітальний ремонт ліній
зовнішнього освітлення, всі населені пункти громади будуть освітлені;

•

проведено капітальний ремонт водопостачання в селах Нове та Рубці;
реконструкцію станції знезалізнення підземних вод у м. Лиман;

•

розпочато капітальні ремонти медичних закладів в сільських громадах
— ФАПів і амбулаторій; дитячих навчальних закладів та шкіл, для
чого завершується енергоаудит 21 об’єкта комунальної форми
власності та виконуються проектно-кошторисні документації;

•

завершено капітальний ремонт відділення стаціонарного догляду для
постійного проживання с. Рубці;

•

капітально відремонтовано 13 автомобільних доріг, на яких вже
виконані проектно-кошторисні документації і виділені кошти: 7
сільських та 6 в місті, а також виконуються ПКД на цілий ряд доріг;
збільшено фінансування на поточний ремонт доріг;

•

для центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, відділу культури та
УСЗН заплановано придбання автобусів;

•

реконструкція парку ім. Кизима та створення площі Незалежності;

•

облаштовано торговельні ряди в 7 сільських громадах;

•

подовжена реконструкція, капітальний та поточний ремонт житлового
фонду;

•

збудовано 4 спортивні майданчика зі штучним покриттям та 7
спортивних майданчиків з антивандальним тренажерним обладнанням;

•

надано фінансову підтримку суб’єктам малого підприємництва на
реалізацію бізнес-проектів в розмірі 1,0 млн. грн. на паритетних
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засадах (50% кошти обласного бюджету та 50% кошти Лиманської
ОТГ);
•

придбано для дітей сиріт 10 квартир;

•

придбано та встановлено 9 дитячих ігрових майданчиків;

•

придбано спеціалізовану техніку для КП “Зеленбуд”, що дозволить
обслуговувати всі сільські громади.

та багато іншого, про що ми будемо систематично інформувати громаду.
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Витрати з бюджету
на забезпечення роботи міського голови, його заступників та радника
за звітний період

Заробітна плата

Міський Секретар Заступники Керуючий Радник
голова
міської
міського
справами міського
ради
голови
голови
131699
126741
365415
137485
24758

нарахування на
заробітну плату

28974

27882

80291

30246

5546

Витрати на
відрядження

2020

-

90

-

-

Витрати на
обслуговування
службового
транспорту,
всього: у т.ч.

57300

114493

75706

-

-

витрати на паливо 54675
– мастильні
матеріали

90563

70706

-

-

витрати на ремонт автомобіля

23930

5000

-

-

оренда автомобіля 2625

-

-

-

-

оплата засобів
зв’язку

6907

536

1609

436

178

Ремонт та
умеблювання
особистого
кабінету не
здійснювався

-

-

-

-

-
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Шановні лиманці!

Представлений звіт - це відображення головних тенденцій в житті
нашої громади. Ми ставили реальні цілі та працювали над їх досягненням.
Підводячи підсумки за 2016 рік, хочу наголосити на тому, що без
спільної професійної і злагодженої праці мешканців громади, депутатів та
членів виконкому, працівників Лиманської міської ради, нам не вдалося б
домогтися тих результатів, які ми маємо і тих планів, що слід зробити. Я
вдячний за підтримку Народному депутату Матейченко К.В. Дякую за
розуміння і підтримку в роботі всім тим, хто допомагав практичними
справами, благодійними внесками, порадами, своїм досвідом та ініціативою
робити, добрими справами на благо Лиманського краю та його мешканців.
Проблем у громаді ще дуже багато, попереду ряд планів, а тому
бажаю всім міцного здоров’я, миру, впевненості в завтрашньому дні,
Божого благословення, і сподіваюся на тісну співпрацю.
Дякую за увагу.
Міський голова

П.Ф. Цимідан
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