
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

24.12.2021                                   м. Лиман                                                 №8/19-2650

Про затвердження Програми

економічного  і  соціального

розвитку Лиманської міської

територіальної  громади

на 2022 рік

Розглянувши інформацію начальника відділу  економічного  розвитку і  торгівлі

виконавчого  комітету  міської  ради  Андрєєвої  Г.С. про  Програму  економічного  і

соціального  розвитку  Лиманської  міської  територіальної  громади на  2022  рік,

керуючись п.22  ч.1  ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні”,

міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Лиманської міської

територіальної громади на 2022 рік (далі Програма).

2. Керівникам управлінь та відділів міської ради та структурним підрозділам її

виконавчого комітету:

2.1. забезпечити виконання заходів, проектів та основних показників Програми;

2.2. щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати

до відділу економічного розвитку і торгівлі звіт про виконання Програми;

2.3. своєчасно надавати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до розділів

Програми.  У разі підготовки пропозицій щодо внесення змін до Програми надавати

Висновок щодо ймовірного впливу змін на стан довкілля та стан здоров’я населення,

в якому обов’язково зазначити чи потребують запропоновані зміни розроблення звіту

про стратегічну екологічну оцінку.

3.  Відділу економічного розвитку і  торгівлі виконавчого комітету міської ради

(Андрєєва), з метою визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, розроблений

проєкт  рішення  про  внесення  змін  до  Програми  з  додатками  надавати  до  відділу

територіального  розвитку  виконавчого  комітету  міської  ради  (Переволоцька)  для

подальшого  погодження  з  департаментом екології  та  природних  ресурсів,
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департаментом охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації.
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4.  Відділу  територіального  розвитку  виконавчого  комітету  міської  ради

(Переволоцька) протягом двох робочих днів направляти до  департаментів Донецької

обласної державної адміністрації з питань екології та природних ресурсів та охорони

здоров’я  заяву  про  визначення  обсягу  стратегічної  екологічної  оцінки  змін  до

Програми  для  отримання  висновків  про  необхідність  здійснення  стратегічної

екологічної оцінки, або про відсутність такої необхідності, згідно з  Законом України

“Про стратегічну екологічну оцінку”. Здійснювати контроль за отриманням висновків

та дотриманням наданих рекомендацій.

5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійні  комісії

Лиманської міської ради та заступників міського голови.

Міський голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ
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рівня минулого року. Технічні культури займатимуть площу 10,2 тис. га, кормові - 255

га. Площа садів  становитиме 177 га.

Під урожай 2021 року посіяно озимих культур на зерно 13,3 тис. га, в тому числі

пшениці 11,6 тис. га. Планується закупити гербіцидів 34,8 тонн та обробити зернових

культур  на  площі  17,5  тис.  га,  соняшника  –  8,5  тис.  га.  Мінеральних  добрив

планується  внести  у  весняно-літній  період  3800  тонн.  Три  сільгосппідприємства

встановило крапельне зрошення на площі 145 га.

У цілому обсяг валової продукції сільського господарства в 2022 році планується

на рівні 413,6 млн. грн., у тому числі в рослинництві – 396 млн. грн., у тваринництві –

17,6 млн. грн.

В результаті виконання Програми розвитку земельних відносин передбачається

забезпечити раціональне і ефективне використання та охорони земель, а саме:

•проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів – 5 тис. га;

•складання  проєктів  землеустрою,  що  забезпечують  еколого-економічне

обгрунтування сівозмін та впорядкування угідь  на площі 1,3 тис. га;

•встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних одиниць м. Лиман –

121 тис. га;

•проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення – 0,2

тис. га;

•підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону 5-ти

земельних ділянок;

•виготовлення  документації  із  землеустрою  на  земельні  ділянки  комунальної

власності – 0,2 тис. га;

•аудит  земельних  ділянок  в  4-х  старостинських  округах  (Рідкодубівський,

Ямпільський, Тернівський, Рубцівський) та ін.

Фінансування заходів щодо розвитку земельних відносин передбачається у сумі

2,273  млн.  грн.,  у  тому  числі  за  рахунок  бюджету  ТГ  –  1,815  млн.  грн.,  коштів

підприємств – 212,6 тис. грн. та 245 тис. грн. - коштів землекористувачів та інших

джерел.

На фінансування заходів в сфері  територіального планування  з бюджету ТГ

буде  направлено  995,0  тис.  грн.,  зокрема  на  виготовлення  із  застосуванням

геоінформаційних технологій у цифровій формі актуалізованої картографічної основи

території  смт.  Зарічне  та  внесення  змін  до  генерального  плану  смт.  Зарічне  з

розробленням плану зонування.

В сфері торгівлі в  2022 році планується відкриття 10 підприємств роздрібної

торгівлі  та  2  підприємств  побутового  обслуговування;  продовжити  організацію

проведення виїзної  торгівлі  в  сільській місцевості  продовольчими,  промисловими і

господарськими товарами та виїзної святкової торгівлі.

Очікується зростання грошових доходів населення, а саме:

•фонду оплати праці до 1 млрд. 655 млн. грн., або на 3,6 %;

•середньомісячна  заробітна  плата  одного  штатного  працівника  очікувано

становитиме 12285 грн. (108,2 % до рівня 2021 року);
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•середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера складе 4849 грн. (106,2 %

до очікуваного показника 2021 року);

•кількість одержувачів пенсій збільшиться на 6,2 % і становитиме 25,8 тис. осіб.

У  сфері  зайнятості  населення  з метою  забезпечення  повної,  продуктивної

зайнятості,  розширення  сфери  застосування  праці  за  рахунок  створення  нових

робочих  місць,  легалізації  заробітної  плати  та  поліпшення  соціального  захисту

незайнятого населення планується:

•працевлаштувати  за  сприянням  міського  центру  зайнятості  на  вільні  та

новостворені робочі місця 660 осіб;

•залучити до участі в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового

характеру 250 безробітних;

•створити  12  нових  робочих  місць,  в  т.ч.  шляхом  виплати  компенсації

роботодавцю  фактичних  витрат  в  розмірі  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове

державне соціальне страхування за відповідну особу;

•надати компенсацію витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування

на умовах строкових трудових договорів 4 зареєстрованих безробітних з числа ВПО;

•забезпечити  професійну  підготовку,  перепідготовку  або  підвищення

кваліфікації 145 безробітних;

•здійснити  одноразову  виплату   допомоги  по  безробіттю  для  організації

підприємницької діяльності 5 зареєстрованим безробітним;

•чисельність безробітних, які отримають послуги служби зайнятості у 2022 році

становитиме 980 осіб.;

•організувати  проведення  30-ти  ярмарків-вакансій,  40  онлайн-співбесід,  24

відеорезюме, 60 відеовакансій, 40 семінарів з питань соціально-трудових відносин та

працевлаштування, забезпечувати  інформування громадськості  про послуги служби

зайнятості через засоби масової інформації (120 публікацій).

Основним  завданням  в  вирішенні  питань  соціального  захисту  населення  є
підвищення якості та ефективності соціальних послуг, посилення адресності, надання

всебічної,  якісної  допомоги,  забезпечення  соціального  захисту  та  матеріальної

підтримки  осіб  з  інвалідністю,  ветеранів  війни  та  праці,  постраждалих  внаслідок

Чорнобильської  катастрофи;  малозабезпечених  верств  населення,  внутрішньо

переміщених осіб, учасників АТО та ООС, членів їх сімей, забезпечення безпечних

умов праці на виробництві, тощо.

З метою підвищення рівня надання соціальних послуг населенню передбачено:

- охоплення населення пільгами – 12,1 тис. осіб;

- надання державної допомоги на житлові субсидії та придбання твердого палива

і скрапленого газу  – 7 тис. осіб;

-  виплата  фінансової  допомоги  на  покриття  витрат  на  проживання  особам,

переміщеним  з  тимчасово  окупованої  території  та  районів  проведення

антитерористичної операції – 2,6 тис. осіб;

- державна соціальна допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям – 1,8

тис. осіб;

-  надання  компенсації  допомог  особам  з  інвалідністю,  дітям  з  інвалідністю,

особам, які не мають права на пенсію та ін. – 0,9 тис. осіб;
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- надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни і праці,

непрацездатним, малозабезпеченим громадянам – 0,7 тис. осіб;

- здійснювати компенсаційні виплати за пільгове перевезення окремих категорій

громадян автомобільним (11,8 тис. осіб)  та залізничним транспортом (11,8 тис. осіб);

-  сприяти  роботі  Центру  комплексної  реабілітації  дітей  з  інвалідністю  (курс

реабілітації  проходить  32  дитини  з  інвалідністю)  та  Територіального  центру

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.  Лиман (обслуговується

1,3 тис. осіб).

На  заходи щодо  соціального захисту населення з  бюджету ТГ заплановані

виплати:

- компенсація за пільгове перевезення громадян залізничним та автомобільним

транспортом – 4,2 млн. грн.;

-  матеріальна  допомога  особам  з  інвалідністю,  ветеранам  війни  і  праці,

непрацездатним, малозабезпеченим громадянам - 2 млн. грн. (673 особи);

-  часткове  та  повне  відшкодування  вартості  путівки  до  дитячих  закладів

оздоровлення Донецької області  - 2,1 млн. грн. (110 осіб);

- за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,

дітям з інвалідністю, тощо – 0,8 млн. грн. (51 особа) та ін.

Всього витрати складуть 240,5 млн. грн., у тому числі за рахунок державного

бюджету – 229,2 млн. грн., обласного бюджету – 0,5 млн. грн., бюджету ТГ – 10,8 млн.

грн. 

На  заходи,  пов’язані  з  наслідками проведення  АТО/ООС  та  підтримку
внутрішньо переміщених осіб з бюджету ТГ передбачено направити кошти на:

- одноразову виплату учасникам АТО та ООС і членам сімей загиблих учасників

АТО, ООС  – 634,5 тис. грн. (359 осіб);

- щомісячну виплату особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників

АТО, ООС, сім’ям загиблих та зниклих безвісті учасників АТО та ООС – 275,4 тис.

грн. (9 осіб);

-  відшкодування  50%  сплати  за  житлово-комунальні  послуги  та  придбання

твердого палива родинам загиблих учасників АТО та ООС – 71,4 тис. грн. (6 осіб)  та

ін.

Всього за даним напрямком витрат заплановані кошти в сумі 1,4 млн. грн., у тому

числі за рахунок державного бюджету – 222,5 тис. грн., обласного бюджету – 122 тис.

грн., бюджету ТГ – 1,1 млн. грн.

Головною метою у сфері  житлово-комунального господарства є  підвищення

ефективності  та  надійності  функціонування  житлово-комунальних  послуг  з

одночасним пониженням нераціональних витрат матеріальних та трудових ресурсів,

ефективне використання енергоресурсів, впровадження заходів з енергозабезпечення

тощо.

В 2022 році  з бюджету ТГ заплановані наступні заходи:

• Капітальний ремонт житлового фонду – 1,5 млн. грн.:

-  на ремонт системи опалення та холодного водопостачання одного житлового

будинку (1038 кв. м);



2

- на коригування ПКД капітального ремонту 4-х житлових будинків.

•Поточний  ремонт  житлового  фонду:  поточний  ремонт під’їздів  у  20-ти

житлових будинках (конкурс міні-проєктів: 50*50)  – 0,2 млн. грн.

•Підтримка  житлового  фонду  при  створенні  та  функціонуванні  ОСББ  :

місцева Програма підтримки ОСББ - 0,5 млн. грн.

•Водопостачання – 0,2 млн. грн. на оплату спожитої електроенергії; поточний

ремонт 14-ти насосних агрегатів.

•Благоустрій – 33,1 млн. грн., у тому числі: 

- поточний ремонт 5 тис. м2 доріг , тротуарів – 655 м2;

- грейдерування доріг – 22,7 тис. м2;

- капітальний ремонт 9,1 тис. м2 доріг, тротуарів – 5,2 тис. м2;

-  оплата  за  зовнішнє  освітлення  –  971,4  тис.  кВт  та  витрати  на  утримання

3,2 тис.км мереж;

- витрати на оплату паливно-мастильних матеріалів – 50,3 тис. л;

-  придбання нових елементів  дитячих ігрових майданчиків  (10 комплектів) та

поточний ремонт 71 ігрового майданчика;

- придбання 3-х та утримання 38 камер відео спостереження;

- придбання 33 дорожніх знаків, 60 постерів; 2,5 тис. одиниць квіткових рослин,

тощо.

• Надання  фінансової  підтримки  обласному  комунальному  підприємству

“Донецьктеплокомуненерго”  (субвенція  обласному  бюджету  Донецької

області) — 16,2 млн. грн.

Обсяги  фінансування  природоохоронних  заходів з  бюджету  територіальної

громади передбачені в сумі 247,9 тис. грн. на: 

- придбання контейнерів для збору побутових відходів – 142,0 тис. грн. (14 од.);

- організація  проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної

оцінки Плану заходів з реалізації у 2022-2025 роках Стратегії розвитку  Лиманської

ОТГ до 2025 року - 49,9 тис. грн.;

- проведення обстеження грунтів – 15,0 тис. грн.;

-  функціонування  державної  системи  моніторингу  навколишнього  природного

середовища – 25,0 тис. грн., тощо.

На виконання заходів з енергозбереження передбачено направити кошти в сумі

3,1 млн. грн.:

- будівництво  блочно-модульної  котельні  на  альтернативному  виді  палива

розрахунковою  потужністю  100  кВт.  ДНЗ  №  2  та  виготовлення  ПКД  до  даного

проєкту– 2,5 млн. грн.; 

- встановлення блочно-індивідуального теплового пункту ДНЗ №4 – 0,6 млн. грн.

Головною метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій є

забезпечення  належного  рівня  безпеки  населення  і  територій  Лиманської  ОТГ  та

ефективних  дій  щодо  попередження  і  реагування  на  надзвичайні  ситуації

техногенного  та  природного  характеру,  ліквідація  і  рятування  людей  на  водних

об’єктах, тощо.

Заходи з захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій заплановані на



2

придбання  паливо-мастильних  матеріалів  (5  тис.  л);  транслюючих  блоків  (2  од.),

вогнегасників та протипожежних сумішей (30 од.),  засобів індивідуального захисту

органів дихання (20 од.); забезпечення стабільної роботи аварійно-рятувальних служб

на  водних  об’єктах  (20  послуг),  тощо.  На  виконання  даних  заходів  планується

направити 450 тис. грн. з бюджету громади.

Пріоритетними напрямками роботи сфери охорони здоров'я в 2022 році стануть:

-  забезпечення  пільгової  категорії  населення  медикаментами,  зубним

протезуванням,  слуховими  апаратами,  засобами  технічної  реабілітації,

медикаментами для надання паліативної допомоги - 1514,8 тис. грн.;

-  забезпечення  дітей,  хворих  на  фенілкетонурію  продуктами  лікувального

харчування - 380,4 тис. грн.;

- реалізація заходів по боротьбі із туберкульозом - 306,0 тис. грн.;

-  забезпечення  профілактики  ВІЛ-інфекції,  допомога  і  лікування  ВІЛ-

інфікованих і хворих на СНІД - 137,5 тис. грн.;

- лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 105,5 тис. грн.;

-  забезпечення  жінок  фертільного  віку  та  вагітних  сучасними  методами

пренатальної  діагностики,  медикаментами,  безоплатне  проведення  добровільного

медичного обстеження на TORCH-інфекцію - 63,2 тис. грн.;

- лікування хворих на гепатит С,В - 39,9 тис. грн.;

З бюджету ТГ на ці та інші заходи буде направлено 3,7 млн. грн.

Планується нове будівництво кисневої станції з генератором кисню і комплектом

обладнання та підключення корпусів КНП “Лиманська центральна районна лікарня”

до медичного газопостачання. Реалізація цього заходу дозволить підвести  медичний

газ  (кисень)  від  кисневого  генератора  до  двох  лікувальних  корпусів  лікарні  та

забезпечити внутрішнє постачання медичного газу до 70 ліжок хворих та встановити

заправну кисневу рампу на 8 балонів.

Крім  цього,  у  планах  проведення  капітального  ремонту  та  влаштування

багатофункціонального підйомника в  будівлі  КНП “Лиманська  центральна районна

лікарня” вантажопідйомністю 1000 кг.

У сфері освіти планується:

- збереження мережі дошкільних навчальних закладів з логопедичними групами

- 8,4 млн. грн.;

- забезпечення підвозу учнів до місця навчання, здачу зовнішнього незалежного

оцінювання та державної підсумкової атестації, спортивні змагання - 6,8 млн. грн.;

- забезпечення харчуванням дітей в дошкільних закладах - 4,3 млн. грн.;

- поточне утримання Центру позашкільної роботи - 4,2 млн. грн.;

-  оновлення  матеріально-технічної  бази  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та

доступної  загальної  середньої освіти “Нова українська школа” (закупівля сучасних

меблів, засобів навчання та обладнання, комп'ютерного обладнання) - 1,9 млн. грн.;

- придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти для харчоблоків

- 0,6 млн. грн;

-  придбання  обладнання  для  ресурсних  кімнат  та  куточків  усамітнення  для

Інклюзивно-ресурсного центру - 0,4 млн. грн.

Буде продовжена робота з виплати стипендій обдарованим дітям; забезпечення
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участі  дітей  у  різноманітних  обласних  та  Всеукраїнських  конкурсах,  змаганнях,

турнірах; підвищення енергоефективності закладів.

Всього на галузь буде направлено 40,4 млн. грн. з бюджетів всіх рівнів.

Для  захисту  прав  дітей  -  сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування  на території Лиманської ТГ будуть продовжені вживатися заходи щодо

поліпшення  соціального  захисту  прав  і  законних  інтересів  дітей-сиріт  і  дітей

позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх фізичного, інтелектуального,

культурного розвитку, створення належних умов для їхньої соціально-психологічної

адаптації, реалізація прав дитини на виховання в родині. 

Очікується, що в 2022 році буде: придбано житло для 3 осіб з числа дітей-сиріт

та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування;  надана  одноразова  допомога  на

облаштування  дитячих  будинків  сімейного  типу  та  прийомних  сімей  (планується

придбати  побутову  техніку,  меблі  для  3  дитячих  будинків  сімейного  типу  та  6

прийомних сімей); проведені заходи до Дня захисту прав дітей та Дня усиновлення. З

бюджету ТГ на реалізацію заходів із захисту прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування планується направити 717,0 тис. грн.

В сфері фізичного виховання та спорту планується:

- утримання Дитячо-юнацької спортивної школи - 3,3 млн. грн.;

- проведення та участь у спортивно-масових заходах - 1,5 млн. грн.;

- придбання спортивного обладнання та інвентарю - 0,5 млн. грн.;

-  утримання  Лиманського  центру  фізичного  здоров'я  “Спорт  для  всіх”  -

0,4 млн. грн.;

- виплата стипендій провідним спортсменам Лиманщини - 0,3 млн. грн.;

Всього  на  виконання  заходів  з  фізичного  виховання  та  спорту  з  бюджету  ТГ

планується направити 6,3 млн. грн.

На розвиток культури і туризму з бюджету ТГ направляється 1,175 млн. грн., в

тому числі на:

- організацію та проведення культурно-масових заходів (фестивалів, концертів,

свят, ювілеїв, вечорів, виставок тощо) - 1,024 млн. грн.;

- розвиток бібліотечної справи і поповнення, збереження фондів, інформатизація

бібліотек - 160,0 тис. грн.;

- передплату періодичних видань - 102,7 тис. грн.

Кількість підприємців - фізичних осіб складе 1345 осіб.

Доходи  місцевого  бюджету  від  діяльності  суб’єктів  малого  підприємництва

складуть 35,2 млн. грн., або 108,2% до очікуваного виконання 2021 року.

На  співфінансування  проектів  суб'єктів  малого  підприємництва  для  розвитку

власного бізнесу з бюджету ТГ планується направити 0,5 млн. грн. (у разі дії обласної

програми).

Покращення в області системи надання  адміністративних послуг залишається

одним із пріоритетних напрямів роботи ЦНАП Лиманської ТГ.

В 2022 році планується  розширення переліку видів послуг, які надаються через
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ЦНАП до 300 за рахунок послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану.

Продовжиться  робота  віддалених  робочих  місць  Центру  у  Ямпільському,

Новоселівському та Яцьківському старостинських округах.

Послуги будуть надаватися 20 суб’єктами надання адмінпослуг. Протягом 2022

року очікувано буде надано 27,5 тис. послуг.

Враховуючи позитивний  досвід  реалізації  громадського  бюджету  Лиманської

міської  територіальної  громади та  з  метою впровадження  інноваційних  механізмів

залучення громадськості до розподілу коштів бюджету ТГ, розвитку демократичного

процесу  обговорення громадою  напрямків  використання  бюджетних  коштів,

підвищення громадянської активності населення розроблена місцева цільова програма

“Громадський бюджет Лиманської територіальної  громади на 2022-2024 роки”
Для реалізації  проектів  в  2022 році  в рамках Програми пропонується  передбачити

1,0 млн. грн. 

В цілому передбачено виконання 336 заходів Програми, на фінансування яких

буде  спрямовано  428,3  млн.  грн.,  в  тому  числі  кошти: державного  бюджету  -

229,4 млн. грн., бюджету ТГ - 103,8 млн. грн., підприємств - 58,1 млн. грн., інших

джерел - 37,0 млн. грн.

Продовжиться  робота  щодо  реалізації  проектів  в  рамках   проекту

Європейського  інвестиційного  банку  “Надзвичайна  кредитна  програма  для
відновлення України” (Пул 2а).

На території Лиманської територіальної громади буде впроваджено 2 проєкти, а
саме:

1) “Реконструкція з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ № 2 у
м. Лиман”, за адресою: м. Лиман, вул. Пушкіна, 13а;

2) “Капітальний ремонт з використанням заходів термодернізації будівлі ЗОШ №
4 у  м.  Лимані  за  адресою:  Донецька  область  м.  Лиман,  пров.  Привокзальний 7а”.

Коригування.

В 2021 році  регіональною комісією з проведення оцінки та  конкурсного відбіру

інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватись за рахунок державного фонду

регіонального  розвитку  оцінено  високими  балами  проєкт  Лиманської  МТГ  по

“Капітальному  ремонту з  заходами  термомодернізації  будівлі  закладу  освіти

“Дробишевська  загальноосвітня  школа  I-III ступенів  Лиманської  міської  ради

Донецької області”. Коригування”.  Очікується фінансування проєкту в 2022 році за

рахунок коштів ДФРР в сумі - 21,0 млн. грн. та коштів громади - 9,0 млн. грн.

Серед  найважливіших  завдань,  які  стоять  сьогодні  перед  Лиманською  ТГ,  є

збільшення залучення інвестицій в економічний та соціальний розвиток економіки

територіальної  громади  та  підвищення  її  конкурентоспроможності,  забезпечення

сталого розвитку. 

Продовжиться  робота  по  залученню  міжнародних  програм ПРООН,   «U-

LEAD  з  Європою»,  “GIZ”,  “USAID”,  які  спрямовані  на  забезпечення  сталого

соціально-економічного  розвитку  громади  шляхом  активізації  інвестиційної

діяльності за пріоритетними напрямами інвестування, збільшення обсягів залучення
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іноземного капіталу в економіку Лиманської ТГ.

У  межах  Проєкту  «Спеціальна  програма  підтримки  Східної  України»,  що

реалізується  за  дорученням  Уряду  Німеччини  (GIZ)  у  2022  році  планується

завершення  будівельних  робіт  “КНП  “Лиманська  центральна  районна  лікарня”

(консультативно-діагностичної поліклініки)”

В  рамках  проєкту  “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.  В  рамках  проєкту  планується  виконання

капітального/поточного  ремонту  та  оснащення  приміщення,  яке  знаходиться  за

адресою:  вул.  Івана Лейко 2,  м. Лиман. Реалізація цього проєкту покращить доступ

дітей та їх сімей до соціальної інфраструктури громади шляхом навчання спеціалістів,

експертної підтримки, підтримки у розробці місцевих програм та політик.

Для  реалізації  пріоритетних  проектів,  на  офіційному  сайті  за  посиланням

http://invest.krliman.gov.ua/uk/projects продовжиться робота щодо наповнення окремого

розділу -  Інвестиційний портал Лиманської ТГ, де поширюється інформація  про

інвестиційний  потенціал  та  економічні  можливості  громади,  для  інформування

потенційних  партнерів  про  перспективні  інвестиційні  можливості,  проекти  та

пропозиції, що пропонуються для реалізації на території територіальної громади, для

висвітлювання переліку  незадіяних  виробничих  приміщень  та  вільних  земельних

ділянок  для  реалізації   інвестиційних  проектів,  як  інструмент  для  залучення

іноземних  та  вітчизняних  інвестицій,  а  також  для  комунікації  влади,  бізнесу,

громадян. 

Продовжиться адміністрування сторінки у найбільшій в світі соціальній мережі –

Facebook, на якій розміщуються актуальні грантові пропозиції та конкурсні програми

для формування  позитивного  сприйняття  ТГ та  поширення  позитивних  знань  про

територіальну громаду, а також можливий пошук донорських та інвестиційних коштів

задля розвитку Лиманської ТГ.

Продовжиться  наповнення  окремого  розділу  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).

Міжнародне та  міжмуніципальне  співробітництво набуває  особливого

значення  для  України  в  контексті  підготовки  до  реалізації  широкомасштабної

реформи  місцевого  самоврядування  та  реформи  адміністративно-територіального

устрою. Співробітництво пропонує можливості  для значного прогресу у вирішенні

актуальних проблем місцевого розвитку. Одночасно воно має великий потенціал, який

може бути дуже корисним для забезпечення сталого розвитку усіх (великих та малих)

громад. 

Виконавчим  комітетом  міської  ради  підписані  документи  міжнародного
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характеру, а саме  Протокол про наміри співпраці з Клайпедським районом Литви та

Меморандум  про  взаєморозуміння  між  Асоціацією  муніципалітетів  Лаане-Виру

(Естонія), Лиманською ТГ, Соледарською ТГ.

Начальник відділу 

економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Ганна АНДРЄЄВА


