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Паспорт
Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік 
1. Назва
Програма  економічного  і  соціального  розвитку  Лиманської  міської  територіальної
громади на 2022 рік

2. Підстава для розроблення
Лист Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної
адміністрації  від  05.08.2021  №0.2/16/1499/0/2-21 “Про  розробку  проєктів  Програм
економічного і соціального розвитку територіальних громад на 2022 рік”, розпорядження
міського голови від 17.08.2021 року №293 “Про розробку проєкту Програми економічного і
соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022 рік”.

3. Замовник або координатор
Лиманська міська територіальна громада.

4. Міські замовники - співвиконавці
Управління та відділи міської ради, виконавчого комітету, установи, підприємства та
організації громади.

5. Мета
Забезпечення  розвитку  Лиманської  ТГ  шляхом  створення  необхідних  умов  для
структурних зрушень в економіці, ефективного використання внутрішнього природно-
ресурсного  потенціалу,  підвищення  зайнятості  населення,  формування  позитивного
іміджу  регіону,  забезпечення  якості  та  загальної  доступності  публічних  послуг,
підвищення добробуту та стимулювання гармонійного розвитку населення.

6. Початок, закінчення виконання
2022 рік

7. Етапи виконання
-
8. Загальні обсяги фінансування

                                                             тис. грн.

Всього
В тому числі:

державний
бюджет

обласний
бюджет

бюджет
громади

кошти
підприємств

інші 
джерела

443040,4 229375,1 802,7 121575,0 58143,2 33144,4

9. Кількісні та якісні критерії ефективності
Забезпечення зростання до попереднього року загального обсягу реалізації промислової
продукції  у  відпускних  цінах  підприємств  на  6,7%;  фонду  оплати  праці  -  на
57,1  млн.  грн.;  середньомісячної  заробітної  плати  -  на  8,2%  (складе  12285  грн.);
збільшення  доходів  бюджету  ТГ  (без  трансфертів)  -  на 6,6%;  збільшення  від
надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на
6,1% (складе  541,4  млн.  грн.);  створення  комфортного  середовища  для  проживання
населення, тощо.

10. Контроль за виконанням
Виконавчий комітет Лиманської міської ради; відділ економічного розвитку і торгівлі
виконавчого комітету міської  ради;  управління та  відділи міської  ради,  виконавчого
комітету, комунальні підприємства, тощо.
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1.1. Тенденції економічного і соціального розвитку
Лиманської міської територіальної громади

за 2019 - 2021 роки

Місто  Лиман  засноване  слобідськими  козаками  у  1667  році,  розташоване  на
півночі Донецької області, межує з Харківською та Луганською областями. 

Лиманська  міська  територіальна  громада  утворилася  шляхом  об'єднання
Лиманської міської, дванадцяти сільських та селищних рад в липні 2015 року в межах
територіальної одиниці району. 

 Центр громади - місто Лиман.
 Територія - 1209,75 кв.км.
 Об'єдналося 40 населених пунктів.

На даний час Лиманська ТГ є найбільшою в Україні.

В  2021  році  очікуване  надходження  загального  фонду (без  трансфертів)
складе 296,8 млн. грн., спеціального фонду - 25,4 млн. грн.

Основним  джерелом  формування  дохідної  частини  бюджету  є  податок  з
доходів фізичних осіб та плата за землю (Рис. 1).

Рис. 1. Структура доходів загального фонду бюджету ТГ
(без трансфертів), млн. грн.

Очікується одержати в 2021 році:
 податку з доходів фізичних осіб у сумі 227,4 млн. грн., або 108,9% до

відповідного періоду 2020 року;
 плати за землю - 25,9 млн. грн. (107,1% до виконання 2020 року);
 єдиного податку - 23,0 млн. грн. (105,8% до виконання 2020 року);
 акцизного податку - 10,9 млн. грн. (125,7% до виконання 2020 року);
 податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки - 3,3 млн.

грн. (126,0% до виконання 2020 року).
 інші податки - 6,3 млн. грн.

В  2021  році  доходи  бюджету  територіальної  громади  (без  трансфертів),  в
порівнянні з 2019 роком, збільшаться на 12,2% (Рис. 2).
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Рис. 2. Доходи бюджету територіальної громади 
(загальний фонд без трансфертів), млн. грн.

Трансферти з державного бюджету, в порівнянні з 2019 роком, зменшаться на
50,8% і складуть майже 141,0 млн. грн. (Рис. 3)

Рис. 3. Динаміка трансфертів з державного бюджету, млн. грн.

Видатки по загальному фонду в 2021 році очікувано складуть 427,8 млн. грн.
(Рис. 4), у тому числі: 

- освіта - 260,2 млн. грн. (140,4% до виконання 2020 року);
- соціальний захист - 32,3 млн. грн. (120,6% виконання 2020 року);
- культура - 15,3 млн. грн. (127,3% до виконання 2020 року);
- охорона здоров’я - 13,7 млн. грн. (55,3% до виконання 2020 року);
- інші видатки - 106,3 млн. грн.

Рис. 4. Структура видатків 
 територіальної громади, млн. грн.

По спеціальному фонду очікувані видатки складуть 54,6 млн. грн. (в 2,0 р.б. до
виконання 2020 року).
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Надходження податків,  зборів  та  інших обов’язкових платежів до  бюджетів
усіх рівнів у 2021 році очікувано складуть 510,2 млн. грн., або 106,3% до факту 2020
року (Рис. 5).

Рис. 5. Динаміка податків, зборів та інших обов’язкових платежів
до бюджетів усіх рівнів, млн. грн.

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів
усіх рівнів в 2021 році, в порівнянні з 2019 роком, збільшаться на 12,7%.

Сума  податкового боргу до бюджетів усіх рівнів станом на 01.01.2022 року
складе 19,1 млн. грн. (95,6% до фактичного виконання 2020 року), в тому числі: до
державного бюджету - 5,1 млн. грн., до місцевого бюджету - 14,0 млн. грн. 

В 2022 році буде продовжена робота з платниками податків щодо своєчасної та
повної  сплати  поточних  податкових  нарахувань,  проводитимуться  заходи  щодо
примусового стягнення податкового боргу.

Чисельність постійного населення на 1 січня 2021 року складала 40,7 тис. осіб,
до кінця 2021 року чисельність очікувано складе 40,1 тис. осіб (Рис. 6), у тому числі
віком 16-59 років - 22,1 тис. осіб (98,4% до 2020 року), дітей віком до 16 років - 7,2
тис.  осіб  (104,6%).  Демографічне  навантаження  на  1000  осіб  працездатного  віку
очікувано складе 818 осіб.

Протягом  року  чисельність  населення  зменшиться  на  540  осіб  за  рахунок
природного скорочення, яке складе 620 осіб, а міграційний приріст становитиме 50
осіб. 

Загальна  характеристика  природного  руху  населення  до  кінця  2021  року
очікувано становитиме: число народжених 280 осіб, число померлих 900 осіб (Рис. 7).

Рис. 6. Чисельність постійного населення 
за період 2019-2021 роки, тис. осіб

4



Рис. 7. Показники народжуваності та смертності за 2019-2021 роки

Чисельність  народжених за  3  роки очікувано складе  805 осіб,  а  померлих -
2627.  За  рахунок природного  скорочення та  показника  міграції  населення за  межі
громади очікується зменшення чисельності постійного населення з 2019 року на 1,2
тис. осіб.

За  2021  рік  очікуваний  фонд  оплати  праці становитиме  1597,6  млн.  грн.
(108,5% до показника 2020 року).

Рис. 8. Динаміка
середньомісячної заробітної плати  штатних працівників

 по Лиманській міській територіальній громаді за 2019-2021 роки

З 2019 року передбачається збільшення середньомісячної заробітної плати на
11,6%, яка у 2021 році очікувано складе 11350 грн (Рис. 8).

Середньооблікова чисельність штатних працівників до кінця року очікувано
становитиме 11,7 тис. осіб.

Станом на  01.12.2021  року заборгованість  з  виплати заробітної  плати по
Лиманській міській територіальній громаді відсутня.

Протягом  2021  року  проведено  10  засідань  комісії  з  питань  погашення
заборгованості  із  заробітної  плати  (грошового  забезпечення),  пенсій,  стипендій  та
інших соціальних виплат (заслухано 184 звіти керівників підприємств-боржників); 2
засідання  комісії  з  питань  легалізації  виплати  заробітної  плати  та  зайнятості
населення (заслухано звіти 14 керівників з порушеного питання).
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Рис. 9. Динаміка середньомісячного розміру виплати на 1 пенсіонера за
період з 2019 по 2021 роки, грн.

За період з 2019 по 2021 роки передбачається збільшення середньомісячного
розміру  виплати на  1  пенсіонера   або на  778,1  грн.;  кількість  одержувачів  пенсій
очікувано зменшиться на 1,6% та до кінця року складе 24,3 тис. осіб (Рис. 9).

На території Лиманської міської територіальної громади відкрито і працюють
чотири  агентські  пункти  Пенсійного  фонду:  в  Ярівському,  Рубцівському,
Рідкодубівському  та  Ямпільському  старостинських  округах,  де  можна  отримати
змістовні консультації та роз’яснення з питань пенсійного законодавства, замовити та
отримати довідки, пенсійне посвідчення та інші послуги.

Ринок  праці.  Очікуваний  показник чисельність  незайнятих  громадян,  які
звернулися  до державної  служби зайнятості  за  сприянням у  працевлаштуванні,  до
кінця року становитиме 1000 осіб, що на 3,8 % менше показника минулого року (Рис.
10). 

Рис. 10. Показники працевлаштування та зайнятості 
населення за 2019-2021 роки, осіб

Протягом 2019-2021 років отримали послуги  центру зайнятості 2,9 тисяч осіб;
працевлаштовано – 2,2 тисячі осіб; тимчасову зайнятість отримали 930 осіб; пройшли
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 520 осіб. 

Кількість вакансій, поданих роботодавцями до кінця року очікувано складе 710
одиниць  (100,3%  до  рівня  минулого  року).  З  метою  підвищення
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конкурентноспроможності  клієнтів  служби  зайнятості  та  покращення  співпраці  з
роботодавцями,  протягом  січня-вересня  2021  року  створено  17  відеорезюме  та
проведено 35 онлайн-бесід, створено 55 відео-вакансій. Але на місцевому ринку праці
залишається  проблема  щодо  невідповідності  структури  незайнятого  населення  зі
структурою вільних робочих місць. 

Соціальний  захист  населення. Основною  метою  є  виконання  вимог
законодавства щодо забезпечення соціального захисту населення, підвищення якості
та  ефективності  надання  соціальних  послуг,  посилення  адресності,  поліпшення
соціально-побутових  та  матеріальних  умов,  забезпечення  соціального  захисту
найуразливіших верств населення, створення безпечних умов праці на виробництві,
надання всебічної, якісної допомоги.

До  кінця  2021  року  передбачається  збільшення  видатків  згідно  з  законами
України:

 на 35,3% - на надання житлових субсидій і складуть 59,8 млн. грн. (5,2
тис. осіб);

 на 44,8% - на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого
палива та скрапленого газу пільговій категорії громадян і становитиме 8,8 млн. грн.
(1,8 тис. осіб);

 на 8,1% - допомога малозабезпеченим сім’ям і складе 21,5 млн. грн. (855
сімей);

 на 2,9% - допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої
території України та районів проведення АТО для покриття витрат на проживання, в
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг і складе 44,6 млн. грн. (4,2 тис.
осіб);

 на 62% -  виплата  допомоги  учасникам ООС та  АТО і  становитимуть
902,5 тис.грн. та ін.

Протягом 2019-2021 років з бюджету громади використані кошти на виконання
заходів:

- компенсаційні  виплати  за  пільгове  перевезення  окремих  категорій
громадян автомобільним транспортом склали 1,5 млн. грн., залізничним транспортом
– 3,2 млн. грн.;

- матеріальна допомога пільговим категоріям громадян, малозабезпеченим
особам та ін. склала 5,1 млн. грн. (3 тис. осіб);

- виплати постраждалим учасникам АТО та ООС та членам сімей загиблих
учасників АТО та ООС становлять 2,0 млн. грн.;

- часткове та повне відшкодування вартості путівки до дитячих закладів
оздоровлення Донецької області: кошти бюджету територіальної громади склали 1,2
млн. грн., кошти обласного бюджету – 2,2 млн. грн. (оздоровлено 219 дітей);

За період 2019-2021 років:
- професійну  адаптацію  з  числа  учасників  АТО  отримали  22  особи,

психологічну реабілітацію – 17 осіб; 
- грошову компенсацію з державного бюджету за належні для отримання

жилі  приміщення  для  внутрішньо  переміщених  осіб,  які  захищали  незалежність,
суверенітет  та  територіальну  цілісність  України  і  брали  безпосередню  участь  в
антитерористичній операції, отримали 6 осіб (6,1 млн. грн. – 2020-2021 роки);
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- санаторно-курортне лікування отримали 50 осіб з інвалідністю;
- для комплексного виїзного обслуговування населення безпосередньо за

місцем проживання здійснено 416 виїздів «мобільного соціального офісу» у віддалені
населені пункти громади, де прийнято 8,2 тис. осіб, надано 6,8 тисяч консультацій.

Чисельність зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб становитиме 23820
осіб, з них:

- пенсіонерів – 13850 осіб
- осіб з інвалідністю – 1072 особи
- дітей – 3285 осіб
- працездатних осіб – 5613.

Територіальним  центром  соціального  обслуговування   (надання  соціальних
послуг) м. Лиман обслуговуються 1260 осіб.

В  Лиманському  Центрі  комплексної  реабілітації  дітей  з  інвалідністю,  курс
соціальної  реабілітації  проходить  32  дитини з  інвалідністю,  згідно  індивідуальних
програм реабілітації. 

Промисловість міста  представлена  підприємствами  (у  тому  числі  за
спеціалізацією виробництва):

 піску будівельного - ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд” Краснолиманський
пісчаний кар’єр, КТ «ТОВ «СТРОНГКОМ»;

 хліба та хлібобулочних виробів - ТОВ «Чайка»;
 кормів готових для сільгосптварин - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма

«Лиманський комбікормовий завод»;
 будівельних сумішів - ПП «Полімін-Донбас»;
 овочів консервованих натуральних - ТОВ «Всесто»;
 виробів з бетону, суміші асфальтові для дорожнього покриття - ТОВ «Ле-

ман-Бетон».

Обсяг реалізованої промислової продукції по місту за 2021 рік збільшиться на
30,3 % в порівнянні з 2020 роком і складе 386,5 млн. грн. (Рис. 11).

Рис. 11. Динаміка
обсягів реалізованої продукції за період 2019-2021 роки, млн. грн.

За період з 2019 по 2021 роки обсяги реалізованої продукції очікувано зростуть
відповідно з 268,6 млн. грн. до 386,5 млн. грн., або на 44%.
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В  порівнянні  з  2019  роком:  збільшиться  виробництво  кормів  готових  для
сільгосптварин - в 2,6 рази, овочів консервованих натуральних – на 49%, виробів з
бетону – на 33,5%; будівельних сумішів – на 4,2%.

Підприємство  ТОВ  «Леман-Бетон»  у  2021  році  почало  виготовляти  суміші
асфальтовані для дорожнього покриття, до кінця року передбачається виробити 14,9
тис. тонн сумішів.

Житлово-комунальне господарство
Комунальне  обслуговування  території  Лиманської  ТГ  виконують

підприємства: КП “Лиманська служба єдиного замовника”; ВО “Лимантепломережа”
ОКП “Донецьктеплокомуненерго”; Лиманське виробниче управління водопровідно-
каналізаційного господарства КП “Компанія “Вода Донбасу”. Благоустроєм міста, сіл
та селищ займаються КП “Лиманський “Зеленбуд”,  Лиманський РЕМ.

Для  розвитку  інфраструктури  громади  протягом  2019-2021  років  виконані
наступні заходи:

 Капітально відремонтовано:
 7 автомобільних доріг (21,8 тис. м2) - 27,7 млн. грн.;
 1,8 тис. м2 тротуарів - 2,2 млн. грн.;
 13,5 тис. м мереж зовнішнього освітлення в 3-х населених пунктах громади -

1,6 млн. грн.;
 10 покрівель житлових будинків (4,4 тис. м2) - 5,8 млн. грн;
 2 житлових будинки (318 м2) - 2,1 млн. грн.

 Здійснено поточний ремонт 26,4 тис. кв.м доріг - 17,4 млн. грн.
 Придбано, встановлено та дооснащено 49 дитячих ігрових майданчиків – 2,6

млн. грн.
 Придбано 6 одиниць спеціалізованої техніки для комунальних підприємств -

10,4 млн. грн.

Загальні витрати в галузі житлово-комунального господарства склали 105 млн.
грн., у тому числі 38,5% направлено на розвиток дорожнього господарства; 16,4% - на
капітальні та поточні ремонти житлового фонду; 15,1% - на зовнішнє освітлення; 10%
- на придбання спецтехніки для комунальних підприємств; 20% - на інші заходи з
благоустрою території громади. 

Станом на 01.12.2021 року на квартирному обліку при виконавчому комітету
Лиманської  міської  ради  перебувало  507  сім’ї  (з  них  першочерговий  облік  –  152
сімей, позачерговий облік – 145 сімей). 

За період 2019-2021 роки придбано у комунальну власність 25 квартир, у тому
числі:  8  квартир -  для  тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;  19
квартир - для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 1 квартира -
службове житло для медичного працівника.

В галузі сільського господарства Лиманської міської територіальної громади
здійснюють виробничу діяльність 98 суб’єктів господарювання, з них 78 фермерських
господарства,  17  товариств  з  обмеженою відповідальністю,  1  приватне  акціонерне
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товариство,  2 приватні підприємства,  якими обробляється 35,2 тис.  га.  В загальній
площі  найбільш  питому  вагу  займають  сільгосппідприємства:  ТОВ  «АФ
«Шевченківська» - 6,2 тис. га (18,6 %), ПрАТ «Тернівське» - 3,6 тис. га (10,2 %), ТОВ
«АПФ Ставки» - 2,9 тис. га (8,2 %), ТОВ «СП-Донецьк» - 2,5 тис. га (7,1 %), ФГ
«Кредо» - 2,3 тис. га (6,5 %), СТОВ «Дружба» - 1,4 тис. га (4,0 %). Під зерновими
культурами було засіяно 21,1 тис. га, валовий збір зерна збільшився на 19,1 % і склав
84,1 тис. тонн. Технічні культури займають площу 11,4 тис. га.

Рис. 12. Динаміка врожайності зернових культур та соняшника 
за період 2019-2021 роки, ц/га

Збільшення  врожайності  зернових  культур  та  соняшнику  зумовлено
сприятливими  погодними  умовами  на  протязі  вегетаційного  періоду  (червень-
вересень) (Рис. 12). 

Протягом року внесено 4,8 тис.  тонн мінеральних добрив;  57,9 тонн засобів
захисту захисту сільгоспкультур; проведено підживлення озимих та ярих  культур на
площі 21,2 тис. га. 

Кількість земельних паїв - 5200, виплата за оренду земельних паїв здійснюється
в розмірі 3-5% від грошової оцінки земельної ділянки (паю).

Основним  завданням  у  сфері  розвитку  земельних  відносин є  забезпечення
реалізації прав територіальної громади на право володіння, раціональне і ефективне
використання,  розпорядження  земельними  ділянками,  проведення  інвентаризації
земель несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення, виконання
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та приведення у відповідність
договорів  оренди земель комунальної  власності  Лиманської  міської  територіальної
громади; запровадження прозорої процедури продажу земельних ділянок комунальної
власності  або прав на них (оренда)  шляхом проведення земельних торгів  у формі
аукціону.

В результаті виконання Програми розвитку земельних відносин: 22 земельні
ділянки  комунальної  власності  включені  до  переліку  інвестиційно-привабливих
земельних  ділянок,  які,  або  право  на  оренду  яких  можуть  бути  продані  на
конкурентних засадах. 

Протягом 2021 року  було  проведено  земельні  торги (аукціон)  11  земельних
ділянок комунальної власності сільськогосподарського та несільськогосподарського
призначення; в результаті залучено до місцевого бюджету 187,6 тис. грн.
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Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Головною  метою  є  забезпечення  мінімально  достатнього  рівня  безпеки

населення і територій Лиманської міської територіальної громади та ефективних дій
щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру, ліквідації пожеж і рятування людей на водних об’єктах.

За підсумками паспортизації 2019-2021 років на території Лиманської міської
територіальної  громади  функціонує  50  зареєстрованих  в  Державному  реєстрі
потенційно-небезпечних об’єктів та 45 - що підлягають паспортизації.

На території  Лиманської громади розташований лісовий фонд Національного
Природного  парку  “Святі  гори” та  ДП  “Лиманський  лісгосп”.  Загальна  площа
лісового фонду складає 35,2 тис. га. Охорона лісу здійснюється 4 лісництвами. Крім
лісових  насаджень,  на  територіях  Ямпільського  та  Криволуцького  старостинських
округів  розташований  степовий  фонд  площею  500  га  Слов’янського  відділення
“Крейдяна  флора” Українського  степового  природного  заповіднику  Національної
Академії Наук України.

З метою захисту життя та здоров'я мешканців, будівель на території Лиманської
територіальної  громади  шляхом  швидкого  прибуття  підрозділу  та  проведення
відповідних  кваліфікованих  заходів,  функціонує  комунальний  заклад  “Лиманський
центр  безпеки громадян”,  в  підпорядкування якого передані  три місцеві  пожежно-
рятувальні команди. 

Охорона навколишнього природного середовища
Головною  метою  є  забезпечення  екологічної  безпеки  території  шляхом

впровадження практики раціонального використання та охорони природних ресурсів,
оптимізації поводження з відходами та збереження природного середовища. 

На виконання природоохоронних заходів:
-  облаштовано 62 контейнерних майданчика,  встановлено 221 контейнер,  70

урн;
- для вивезення сміття  на полігон задіяно 4 сміттєвоза та навантажувально-

прибиральна машина на базі трактору МТЗ;
- розпочата реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Лиман.

Головною  метою  у  сфері  енергозабезпечення  та  енергоефективності є
досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів
в галузях економіки, впровадження енергозберігаючих технологій.

Протягом 2019-2021 років:
-  здійснено  заміну  ламп  та  світильників  на  енергозберігаючі  —  2,2  тисячі

одиниць;
- встановлено 18 євро пластикових блоків.
Всього  на  виконання  заходів  з  енергозбереження  протягом  2019-2021  років

направлено 440,0 тис. грн., у тому числі з бюджету ТГ - 337,5 тис. грн.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів складається з 9 шкіл, 1 ліцею,
9 навчально-виховних комплексів, з них 8 комплексів “школа-сад”, 1 - НВК “гімназія
- ЗОШ І ступеню”, в яких навчається 4652 учня (Рис. 13).

У 22 дошкільних закладах (14 дошкільних навчальних закладів та 8 відділень
навчально-виховних комплексів) навчається і виховується 1042 дитини дошкільного
віку.
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Функціонує  Центр  позашкільної  освіти,  у  якому  навчаються  992  учня  у  73
групах.

Рис. 13. Динаміка 
кількості учнів в загальноосвітніх школах, осіб

Протягом  останніх  3  років  з  бюджету  ТГ  на  розвиток  освіти направлялись
кошти на:  забезпечення харчуванням учнів та дітей дошкільного віку; забезпечення
літнім  оздоровленням  дітей  пільгової  категорії;  придбання  комп’ютерної  та
оргтехніки,  кабінетів,  меблів,  кухонного  та  побутового  обладнання;  збереження
мережі  дошкільних  навчальних  закладів  з  логопедичними  групами;  утримання
Центру позашкільної роботи; виконання капітальних та поточних ремонтів закладів
освіти, тощо.

Продовжена  реалізація  програми  “Шкільний  автобус”.  Кількість  учнів,  що
підвозиться до місяця навчання становить 658 осіб. З 2019 року придбано 3 нових
шкільних автобуси.

В рамках оптимізації закладів освіти:
-  проведено  закриття  Лозівського  НВК  “загальноосвітня  школа  І  ступеня-

дошкільний навчальний заклад”;
-  реорганізовано  Олександрівський  НВК  “загальноосвітня  школа  І  ступеня-

дошкільний навчальний заклад” в заклад дошкільної освіти с. Олександрівка;
- понижена ступінь та перейменовано назву закладу в Лозівський навчально-

виховний  комплекс  “загальноосвітня  школа  І  ступеня-дошкільний  навчальний
заклад”.

Відкрито:
-  загальноосвітня  школа  №5  та  дошкільний  навчальний  заклад  №6  після

проведення капітальних ремонтів;
- “Інклюзивно-ресурсний центр” Лиманської міської ради;
- 19 інклюзивних класів: ЗОШ №2 (6 класів), ЗОШ №3 (3 класи), ЗОШ №4 (3

класи), ЗОШ №5 (1 клас), Дробишевській ЗОШ (4 класи), Новоселівському НВК (1
клас) та Ямпільському НВК (1 клас) та 5 інклюзивних груп: ДНЗ №1, ДНЗ №2, ДНЗ
№6, ДНЗ №7 та Торському НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад»;
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- логопедичний консультаційний пункт на базі: ЗОШ № 2, ЗОШ №3, ЗОШ №4,
ЗОШ №5, Ямпільського НВК та НВК “гімназія - загальноосвітня школа І ступеня”.

Система  охорони здоров'я громади представлена: 2 лікарнями,  12 сімейними
амбулаторіями, 19 фельдшерськими та фельдшерсько-акушерськими пунктами, ціло-
добовим  пунктом  невідкладної  медичної  допомоги,  станцією  швидкої  медичної
допомоги,  Науково-дослідним інститутом травматології  і  ортопедії  Донецького на-
ціонального медичного університету, Обласною травматологічною лікарнею.

Укомплектованість  лікарями  становить  69,0%,  середніми  медичними
працівниками - 92,0%.

Кількість виявлених хворих на туберкульоз з уперше встановленим діагнозом в
2021 році очікувано складе 5 випадків, що на 30 випадків менше ніж в 2020 році (Рис.
14).

Рис. 14. Динаміка хворих на туберкульоз 
з уперше встановленим діагнозом, осіб

Протягом 2019-2021 років:
-  придбано медичне  обладнання:  1  лапороскопічна  стійка,  1  апарат  штучної

вентиляції  легенів,  1  ендоскопічна  система  з  відеоендоскопом,  12-канальний
холтерівський добовий монітор ЕКГ та АТ, 3 приліжкові монітори пацієнта, 1 стіл
операційний, 6 професійних дефібрилятора експертного рівня, 31 пульсоксиметр, 4
інфузійних  насоса;  19  кисневих  концентратора;  2  хірургічних  аспіратора;  1
гістероскоп; 3 центрифуги; 10 бактерицидних опромінювача – 9,4 млн. грн.;

- проведене софінансування придбання телемедичного обладнання (мобільних
діагностичних комплексів)  для амбулаторій  загальної  практики сімейної  медицини
смт. Зарічне, с. Торське, смт. Дробишеве та смт. Ямпіль - 43,2 тис. грн.;

- капітально відремонтовано 2 сільських заклади охорони здоров'я – 3,1 млн.
грн. (амбулаторії - сел. Дробишево та смт. Зарічне);

- проведена реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр – 6,3 млн.
грн.;

- подовжено навчання 2 інтернів в вищих медичних закладах.

За  останні  3  роки  придбано  будинок  для  сімейного  лікаря  смт.  Дробишеве
(245,0 тис. грн.). За проєктом “200 швидких для України” Фонду Ріната Ахметова Ли-
манському  ЦПМСД  передано  сучасний  джип  Toyota  Land  Cruiser;  проведене  со-
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фінансування придбання 2 службових автомобілів для амбулаторій смт.  Зарічне та
смт. Дробишеве (110,0 тис. грн.).

Для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширен-
ню коронавірусу за рахунок НСЗУ були придбані: електрокардіографи - 118,35 тис.
грн.; стоматологічні інструменти - 50,0 тис. грн.; 2 апарата УЗД - 2750,0 тис. грн.;
аналізатор газів крові та електролітів - 234,7 тис. грн.; каталки - 51,9 тис. грн.; матра-
ци проти пролежневі з компресором -21,6 тис. грн., рециркулятор бактерицидний -
81,1 тис. грн.

Завдяки отриманню благодійної допомоги зміцнена матеріально-технічна база
закладів охорони здоров'я:

-  за  рахунок  ПРООН,  Центру  громадського  здоров'я  МОЗ  України  та
департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА отримані 3 апарати ШВЛ на загальну
суму 2,6 млн. грн.;

-  за  рахунок  Німецького  товариства  міжнародного  співробітництва  (GIZ)
на  загальну  суму  0,2  млн.  грн.  отримані:  калькоскоп,  повітряний  стерилізатор,
гінекологічне крісло, негатоскоп медичний, холодильник, меблі.

Для занять фізичною культурою і спортом на території громади створені всі
умови. Працюють та надають послуги: Дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ),
Обласна  спеціалізована  дитячо-юнацька  спортивна  школа  олімпійського  резерву  з
велосипедного спорту, фізкультурно-спортивний клуб “Локомотив”.

На базі ДЮСШ функціонує 11 відділень з таких видів спорту: пауерліфтинг,
волейбол,  баскетбол,  футбол,  футзал,  рукопашний  бій,  боротьба  самбо,  гирьовий
спорт, спортивний туризм, армспорт, дзюдо, настільний теніс, кікбоксинг та скелела-
зіння.

Всього до занять фізичною культурою та спортом залучено майже 9,1 тис. осіб
(Рис. 15). 

Рис. 15. Динаміка кількості населення, 
яке займається фізичною культурою і спортом, осіб

Щороку наші спортсмени займають призові місця в кубках Донецької області,
України та Європи, міжнародних змаганнях. До кінця 2021 року очікується провести
120  навчально-тренувальних  зборів,  змагань  та  прийняти  участь  спортсменами
громади у спортивно-масових заходах.

Протягом 2021 року відкрито  єдиний в Україні  велокомплекс із  сучасною
трасою BMХ,  який  включає  стартову  рампу заввишки 5  метрів  з  пневматичними
стартовими воротами, що поставлено з Франції, чотири прямих з трамплінами висо-
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тою від 40 до 190 см та три віражі - усі вони мають спеціальне поверхневе шарування,
розмітку,  огородження.  Зведено  трибуни  на  400  місць,  по  периметру  встановлено
зовнішнє освітлення з використанням сонячних батарей, навколо велотраси зроблено
асфальтну велодоріжку, на фініші - суддівський пункт.

Поруч споруджено триповерховий гуртожиток, що має тренажерний зал із си-
ловим та  інтерактивним обладнанням,  медичний  і  масажний кабінети,  конференц-
залу, їдальню та кімнати для проживання, з елементами доступності для осіб з інвалі-
дністю.

Завдяки цьому на Лиманщині планується проводити як обласні  та  Всеукраї-
нські, так і Міжнародні змагання з велосипедного спорту. Відкриття даного спорти-
вного комплексу стало ще одним приводом пишатися нашою громадою на спортивній
арені. 

Діяльність установ культури протягом останніх років була спрямована на збе-
реження і розвиток культурного потенціалу Лиманської територіальної громади, полі-
пшення культурного обслуговування населення, відкриття культурних можливостей
громади  в  межах  країни,  створення  більш  сприятливих  умов  для  розвитку  сфери
охорони  культурної  спадщини,  забезпечення  належного  рівня  збереження  та  ра-
ціонального використання об'єктів культурного надбання в суспільному житті.

Мережу  закладів  відділу  культури  і  туризму  громади  складає:  20  клубних
установ; централізована бібліотечна система, до якої входять 23 бібліотеки; музична
школа; народний краєзнавчий музей.

Лиманська територіальна громада налічує: близько 150 баз відпочинку, приват-
них садиб, гостьових будинків, пансіонатів, готелів, готельно-розважальних компле-
ксів  та  дитячих  здравниць;  соціально-оздоровчий  центр  соціальної  реабілітації
“Смарагдове місто”; санаторій-профілакторій “Щуровський”.

По праву головними туристичними об'єктами громади є:
- народний краєзнавчий музей м. Лиман;
- еколого - пізнавальна стежка “Лісове намисто” та дендропарк у Ямпільському

лісництві;
- страусина ферма та контактний зоопарк в Ямполі;
- Криволуцька екостежка;
- Торські мінеральні води;
- кінний клуб “Орловський ФАВОРИТ” в с. Рубці.
Виходячи з  наявності  загальновизнаних можливостей для  розвитку туризму,

умовлених унікальними природними, історико-культурними, етнографічними особли-
востями, в громаді планується розвивати декілька видів туризму, серед яких пріори-
тетними є різні види водного туризму (катання на водних лижах, гребля, віндсерфінг
тощо),  спортивно-оздоровчий,  сільський  зелений,  екологічний,  культурно-
пізнавальний, екскурсійний.

Забезпечення права дитини на сімейне виховання є головним завданням у сфері
захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В ІЄАС “Діти” знаходиться інформація на 308 дітей, в тому числі:
- діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 135 дітей;
- діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків - 57 дітей;
-  діти,  які  постраждали внаслідок воєнних дій та  збройних конфліктів -  116

дітей.
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На території громади функціонує: Центр соціально-психологічної реабілітації
дітей; 6 прийомних сімей, в яких виховується 14 дітей; 3 дитячі будинки сімейного
типу, в яких виховується 19 дітей. 

Рис. 16. Динаміка фінансування 
центру соціально - психологічної реабілітації дітей, тис. грн.

На  умовах  співфінансування  з  обласного  бюджету  протягом  2021  року
очікується придбати 3 квартири для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. На їх придбання буде витрачено 900,0 тис. грн., в тому числі: з обласного
бюджету - 450,0 тис. грн., бюджету ТГ - 450,0 тис. грн. Всього за період 2019 - 2021
років кількість придбаних квартир складе 16 одиниць, витрати – 4,3 млн. грн., в тому
числі з бюджету ТГ – 2,2 млн. грн.

Покращення в області системи надання адміністративних послуг залишається
одним із пріоритетних напрямків роботи ЦНАП Лиманської ТГ.

Протягом 2021 року збільшено перелік послуг, що надаються в Центрі надання
адміністративних послуг з 199 до 231.

У  зв’язку  з  введенням  карантинних  заходів  та  обмеженнями  пов'язаними  з
відвідуванням  державних  установ,  потік  суб'єктів  звернення  значно  скоротився.
Натомість  налагоджено  роботу  по  міжвідомчій  взаємодії  та  отриманні  інформації
потрібної для надання послуг населенню без залучення суб'єктів звернення.  

Здійснено  40  виїздів  для  надання  адміністративних  послуг  за  місцем
перебування заявника за допомогою валізки “Мобільний адміністратор”.

Наприкінці 2019 року, за підтримки Компоненту Місцеве самоврядування та
реформа з децентралізації влади Програми ООН з відновлення та розбудови миру,
забезпечено  програмним комплексом електронний  документообіг  “ЦНАП — SQS.
Послуги”. З 01.04.2020 року засобами програмного комплексу розпочато прийом заяв
та  обслуговування  суб'єктів  звернення,  паралельно  здійснюється  підключення
суб'єктів  надання  адміністративних  послуг  до  ПК  для  обміну  інформацією  в
електронному  вигляді  щодо  прийнятих  документів  для  пришвидшення
обслуговування суб'єктів звернення. 

В  рамках  Програми  ООН  «Підвищення  доступності  адміністративних
послуг»  (організація  віддалених  робочих  місць) -  отримано  3  комплекти  меблів,
комп’ютерного  обладнання  для  організації  віддалених  робочих  місць.  Отримано
обладнання для видачі паспортів.
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Протягом  2021  року  розпочали  роботу  відділені  робочі  місця  Центру  у
Ямпільському, Новоселівському та Яцьківському старостинських округах.

В 2022 році планується розширення переліку видів послуг, які надаються через
ЦНАП до 300.  

Згідно розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації
від 04.07.2016 року № 548 (із змінами) “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 свої повноваження”.

В стадії реалізації проєкт «Реконструкція харчоблоку загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5, розташованої за адресою вул. Театральна, 5а (коригування)» —
19,2 млн. грн..  Капітальні ремонти приміщень площею - 779,54 кв.м /  будівельний
обсяг - 6056,84 куб.м. нададуть можливість поліпшити санітарно-гігієнічні умови та
покращити умови для освітнього процесу.

В  2022  році  буде  продовжена  робота  щодо  реалізації  проектів  в  рамках
проєкту  Європейського інвестиційного банку “Надзвичайна кредитна програма
для відновлення України”.

Наказом  Мінрегіону  від  25.08.2020  №  195  "Про  внесення  змін  до  наказу
Мінрегіону від 07.06.2019 № 128" (далі – Наказ) був затверджений перелік проектів,
що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у
рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (Пул 2а). 

На  території  Лиманської  територіальної  громади,  згідно  Наказу,
впроваджуються 2 проєкти, а саме:
1)  “Реконструкція  з  використанням  заходів  термомодернізації  будівлі
загальноосвітньої школи № 2 у м. Лиман”, за адресою: м. Лиман, вул. Пушкіна, 13а;
2)  “Капітальний  ремонт  з  використанням  заходів  термомодернізації  будівлі
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 4 у  м.  Лимані  за  адресою:  Донецька
область м. Лиман, пров. Привокзальний 7а”. Коригування.

За рахунок коштів  Державного фонду регіонального розвитку в 2018-2019
роках реалізовано 3 проекти ДФРР на суму 16,7 млн.грн.:

-  2 проекти по закладам охорони здоров'я:  реконструкція будівлі  аптеки під
діагностичний центр та Капітальний ремонт приміщень КНП “Лиманська ЦПМСД”;

- капітальний ремонт водопровідних мереж в с. Нове (ІІ черга) Лиманського
району.

Співфінансування з  бюджету ТГ склало 3,8 млн.  грн.,  з  обласного бюджету
додатково виділено 5,4 млн.грн.

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.
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В  межах  місцевої  цільової  програми  “Громадський  бюджет Лиманської
територіальної  громади”  в  2019  році  виділено  1000,0  тис.грн. (впроваджено  6
проектів на суму 996,8 тис.грн.). В 2021 році на конкурс було подано 27 конкурсних
пропозицій,  однак  1  конкурсна  пропозиція  була  виключена  із  переліку.  За
результатами електронного голосування Координаційна рада визначила 4 конкурсні
пропозиції, які підтримані в обсязі бюджетних асигнувань, передбачених бюджетом
територіальної громади та реалізуються.

Враховуючи попередній досвід  реалізації  громадського бюджету Лиманської
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  на  розгляд  чергового  засідання  міської  ради
винесена  місцева  цільова  програма “Громадський  бюджет  Лиманської  міської
територіальної  громади на  2022-2024  роки” (далі  -  Програма,  “Громадський
бюджет”). Для реалізації проектів в рамках Програми у 2022 році буде передбачено -
1000,0 тис. грн. 

З метою активізації економічної діяльності, залучення інвестицій в Лиманську
ТГ,  створення  нових  робочих  місць,  зменшення  рівня  безробіття,  забезпечення
прискорення  соціально-економічного  розвитку  території,  підвищення
конкурентоспроможності  регіону  міська  рада  стала  ініціатором  створення
індустріального парку “Лиманський” з  орієнтацією на виробництво будівельних
матеріалів,  промислове  виробництво  будівельних  та  теплоізоляційних  матеріалів;
виробництво елементів обладнання у сфері альтернативної енергетики.

План створення Індустріального парку «Лиманський»  передбачає будівництво
сучасного,  високотехнологічного  розвиненого  господарського  комплексу  з
ефективним управлінням технологічними процесами, з очікуваною кількістю до 1200
нових робочих місць.

Для  реалізації  проєкту  виконано  3  проектно-кошторисні  документації  на
загальну суму 11,9 млн.грн. та отримано 3 позитивних експертних звітів по робочим
проектам з будівництва: 

- водопровідної мережи;
- електромереж;
- газопроводу середнього тиску.
В  листопаді  2019  року  була  створена  конкурсна  комісія  з  вибору  керуючої

компанії ІП “Лиманський”.
Рішенням  міської  ради  від  18.06.2020  №7/81-5578  передана  ТОВ  “Логос-

Сервіс” (керуючій компанії) земельну ділянку комунальної власності для здійснення
господарської  діяльності  та  забезпечення  функціювання  індустріального  парку
“Лиманський”, в оренду строком на 30 (тридцять) років.

Керуючою  компанією  ведуться  перемовини  щодо  укладення  договорів  на
проведення  інженерно-геологічних  вишукувальних,  геодезичних  та  вимірювальних
робіт для підготовки проєктної документації.

Проєктно-інженерна компанія ТОВ “Геоспектр-7” розробила Генеральний план
території ІП “Лиманський” під забудову об’єктів промисловості та адміністративно-
побутового призначення.

Укладений  Меморандум  про  співпрацю  в  галузі  науково-освітньої,
економічної, маркетингової, проектної та дослідницької діяльності між Харківським
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національним  університетом  імені  В.Н.  Каразіна  та  керуючою  компанією
Індустріального парку «Лиманський».

В рамках  проєкту “Стратегічні,  цифрові  та партисипативні рішення для
розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецької областей”, що
виконується Асоціацією органів місцевого самоврядування “Асоціація учасницького
розвитку громад” в рамках проєкту “Спеціальна програма підтримки Східної України
(підконтрольні  Уряду  території)”,  що  здійснюється  Deutsche  Gesellschaft  fur
Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ)  GmbH  за  дорученням  Уряду  Федеративної
Республіки Німеччина надано обладнання для облаштування мультимедійної кімнати,
розроблена  та  затверджена  17.06.2021  року  на  сесії  Лиманської  міської  ради
“Стратегія розвитку системи соціального захисту населення Лиманської міської
територіальної громади на 2021-2026 роки”.

У  межах  Проєкту  «Спеціальна  програма  підтримки  Східної  України»,  що
реалізується  за  дорученням  Уряду  Німеччини  (GIZ)  та  надає  підтримку
підконтрольним  уряду  України  територіям  Луганської  та  Донецької  областей,  за
результатами  попередніх  етапів  відбору,  серії  онлайн-зустрічей  Лиманська
територіальна  громада  долучена  до  переліку  об’єктів,  яким  буде  надано
інфраструктурну підтримку,  а саме розроблення дизайну та виконання будівельно-
ремонтних робіт  “КНП “Лиманська центральна районна лікарня” (консультативно-
діагностичної  поліклініки)”.  В  межах  реалізації  проекту  проведено  технічне
обстеження частини будівлі. Проводяться будівельні роботи.

Також надано  обладнання  та  офісні  меблі  для  пацієнтів  та  лікарів  з  метою
облаштування гінекологічного кабінету жіночої консультації “Лиманської ЦРЛ”.

Після  проходження онлайн-тренінгів  «SWOT-аналіз»,  «Стратегічні
пріоритети»,  «Фінансовий  аналіз  в  лікарнях»,  «Стратегічні  ініціативи:  Розвиток
клієнтського  сервісу»  в  рамках  проєкту  «Стратегічний  розвиток  закладів  охорони
здоров'я  в  умовах  реформування  медичної  системи»  була  розроблена  та
затверджена  сесією  Лиманської  міської  ради  Стратегія  розвитку  КНП
«Лиманська ЦРЛ» на 2021-2023 роки.

За фінансової підтримки Агенства з міжнародного розвитку Великої Британії та
Швейцарського  агенства  розвитку  та  співробітництва  Данська  рада  у  справах
біженців – Данська Група з розмінування (DRC-DDC), подана заявка на участь у
проєкті «Програма економічного розвитку Східної України» - Придбання самохідної
землерийної машини на базі  колісного трактора для КП «Лиманська СЕЗ».  Заявка
пройшла попередній конкурсний відбір,  підписано договір  про цільову благодійну
допомогу  на  суму 790,0  тис.  грн.,  придбано  трактор  та  передано  КП «Лиманська
служба єдиного замовника».

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  надати
підтримку  громаді  щодо  покращення  доступу  дітей  та  їх  сімей  до  соціальної
інфраструктури  громади  шляхом  навчання  спеціалістів,  експертної  підтримки,
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підтримки  у  розробці  місцевих  програм  та  політик,  виконання
капітального/поточного  ремонту  та  оснащення  приміщення,  яке  знаходиться  за
адресою: вул.  Івана Лейко 2,  м. Лиман. Підписано технічне завдання на проведення
ремонтних робіт.

В рамках  Програми ООН «Відновлення та розбудови миру» за фінансової
підтримки  Європейського  Союзу,  ТОВ  «Рейтингове  агентство  «IBI-Рейтинг»  у
співпраці з Лиманською міською радою був розроблений оновлений інвестиційний
паспорт громади.   Проводилась робота  з  комплексного оцінювання інвестиційного
потенціалу  та  умов  для  інвестиційної  діяльності  у  Лиманській  ТГ.  Розроблений
аналітичний  звіт,  який  є  передумовою до  формування  Інвестиційного  профілю та
Положення про залучення інвестицій  та  може бути використаний для  поліпшення
інвестиційного клімату ТГ.

Для  реалізації  пріоритетних  проектів  на  офіційному  сайті  за  посиланням
http://invest.krliman.gov.ua/uk/projects продовжується  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. 

Продовжується  адміністрування  сторінки  у  найбільшій  в  світі соціальній
мережі – Facebook, на якій розміщуються актуальні грантові пропозиції та конкурсні
програми  для формування  позитивного  сприйняття  територіальної  громади  та
поширення позитивних знань про територіальну громаду, а також можливий пошук
донорських та інвестиційних коштів задля розвитку Лиманської ТГ.

Створений  окремий  розділ  сайту  “Маркетинг  територій”
(https  ://  krliman  .  gov  .  ua  /  uk  /  page  /  marketing  -  teritorii  )  ,  в  якому  розміщені  напрацювання
для  рекламування  та  представлення  сприятливого  позитивного  іміджу  Лиманської
територіальної  громади  (маркетингова  стратегія,  брендбук,  промоційне  відео,
концепція  інтегрованого  просторового  планування  громади,  імерсивна  подорож
Лиманщиною, відео про створення бренду громади).

Міжнародне та міжмуніципальне співробітництво набуває особливого значення
для  України  в  контексті  підготовки  до  реалізації  широкомасштабної  реформи
місцевого  самоврядування  та  реофрми  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
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.
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Основною  метою  подальшого  поглиблення  міжнародного  співробітництва  є
сталий  розвиток  громади.  Серед  пріоритетних  напрямів  міжнародного
співробітництва, зокрема, такі:

- підтримка розвитку інновацій та новітніх технологій;
- зростання конкурентоспроможності економіки громади;
-  розвиток  транскордонного  співробітництва,  зокрема,  в  сфері  економіки,

культури, освіти, туризму, спорту тощо;
-  підтримка  співпраці  з  іноземними  та  вітчизняними  партнерами  у  сфері

розвитку туризму;
-  формування  та  підтримка  позитивного  іміджу  Лиманщини  на  місцевому,

регіональному, національному та закордонному рівнях;
-  просування  економічного,  інвестиційного,  туристичного,  наукового,

культурного  потенціалу  громади  завдяки  участі  у  заходах  міжрегіонального  та
міжнародного характеру;

- отримання та поширення нових знань та досвіду у сфері розвитку сільських
територій;

-  підтримка  заходів,  спрямованих  на  збереження  та  розвиток  культурної
спадщини громади;

- залучення міжнародної технічної допомоги.
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1.2. Перелік актуальних проблемних питань розвитку
Лиманськ  ої   міськ  ої   територіальн  ої   громад  и  

№
з/п

Проблемне питання Обґрунтування актуальності проблемного питання
Шляхи вирішення
(заходи програми)

1. Зменшення загального
обсягу  додаткової  дотації  з
державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на
здійснення  переданих  з
державного  бюджету
видатків з  утримання
закладів  освіти  та  охорони
здоров'я
(2017 рік -21648,6 тис.грн.,
2018 рік - 23813,5тис.грн.,
2019 рік - 14818,5 тис.грн.,
2020 рік - 12397,6 тис.грн.,
2021 рік - 0 тис.грн.)

По-перше,  порушено  вимоги  ст.67  Закону  України
“Про місцеве самоврядування в Україні”.
По-друге,  зменшення  розміру  дотації  приводить  до
відволікання власних коштів громади, які могли бути
спрямовані  на  виконання  власних  повноважень,
зокрема на розвиток громади

Виділення  додаткової  дотації  з
державного  бюджету  місцевим
бюджетам на здійснення переданих
з  державного  бюджету  видатків з
утримання  закладів  освіти  та
охорони здоров'я

2. Зменшення  надходжень  до
бюджету  міської
територіальної громади

Находження  податку на доходи фізичних осіб  при
плані  234,5  млн.  грн.  склали  161,1  млн.  грн.  або
виконані  на   68,7%  до  річного  плану. Очікуване
невиконання планових  показників  по  податку  на
доходи фізичних осіб у 2021 році складе 11,5 млн. грн.
за рахунок:
-  перерахування  Донецьким  національним  медичним
університетом  податку  на  доходи  фізичних  осіб  за
місцезнаходженням  навчальної  бази  до  м.
Краматорськ. Зменшення надходжень до відповідного
періоду минулого року склали 7,2 млн. грн. Очікувані
втрати у 2021 році – 11,5 млн. грн.

Проводиться  робота  спільно  з
податковими  органами  щодо
вишукування  резервів  додаткових
надходжень до бюджету громади та з
платниками  податків  щодо
погашення  податкового боргу.
За  підсумками  виконання  бюджету
Лиманської  міської  територіальної
громади за 9 місяців 2021 року буде
здійснено аналіз та внесені зміни до
бюджету.
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3. Відсутність  повноважень
розпоряджатися  землями
державної  власності
лісогосподарського
призначення, які знаходяться
під  існуючими  базами
відпочинку  та   дитячими
оздоровчими  таборами

В рекреаційній зоні с. Щурове, с. Старий Караван, с.
Брусівка, на території яких розташовані понад 130 баз
відпочинку  та  дитячих  оздоровчих  таборів,  які  були
збудовані  ще  за  часів  Радянського  Союзу.  Оскільки
відсутня  можливість  впливати  на  укладення
додаткових угод та внесення змін до договорів оренди
земель  державної  власності  лісогосподарського
призначення, а також те що частина землевласників та
землекористувачів  мешкають  (розташовані)  на
непідконтрольній  території,  оновлення
правоустановчих  документів  на  землю йде  повільно,
що призводить до недоотримання коштів до місцевого
бюджету  в  сумі  понад  2,0  млн.  грн.  щорічно  (а  з
урахуванням  заборгованості  підприємств
базоутримувачів,  які  знаходяться  на  окупованій
території - 3,0 млн. грн.). Всі ці землі розташовані на
землях  ДП  “Лиманське  лісове  господарство”,  на
теперішній  час  оформляються  договори
довгострокового  тимчасового  користування  лісами.
Повільні  темпи  оформлення  договорів
довгострокового  тимчасового  користування  лісами
несуть  значні  втрати  до  місцевого  бюджету.  У  разі
здійснення  купівлі-продажу  споруд  баз  відпочинку,
представники  бізнесу  зволікають  на  оформлення
правоустановчих документів на землю

Вирішити  питання  в  частині
розпорядження  земельними
ділянками  державної  власності
лісогосподарського призначення,  які
знаходяться  під  існуючими  базами
відпочинку  та  дитячими
оздоровчими таборами, які ніколи не
будуть  використані  в
лісогосподарських цілях. Виключити
ці  земельні  ділянки  із  земель
лісогосподарського  підприємства
(тобто  із  земель  лісогосподарського
призначення)

4. Генеральні  плани  населених
пунктів,  що  знаходяться  на
території  Лиманської  ТГ
розроблені  у  1970-1995
роках.  Вони не відповідають
сучасному  стану  та
потребують оновлення.

На території Лиманської ТГ знаходяться 40 населених
пунктів.
Орієнтовна  вартість  розроблення містобудівної  доку-
ментації станом на 2021 рік, а саме генерального плану
селища міського типу - 950,00 тис. грн.
Необхідність  розроблення  (оновлення)  генеральних
планів  сіл та селищ на території Лиманської ТГ-39.

Необхідність  розробки  загально  -
державної  програми  оновлення
містобудівної  документації  або  ви-
ділення коштів із обласного бюджету
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5. Розроблення  комплексного
плану просторового розвитку
населеного  пункту  території
громади

Орієнтовна  вартість  розроблення містобудівної  доку-
ментації станом на 2021 рік, а саме комплексного пла-
ну просторового розвитку населеного пункту території
громади — 6,0 млн. грн.

Необхідність  розробки  загально  -
державної  програми  оновлення
містобудівної  документації  або  ви-
ділення коштів із обласного бюджету

6. Оснащеність  медичним
обладнанням та доступність в
наданні  медичних  послуг
населенню

Існує  потреба  в  проведенні  капітального  ремонту
приміщень будівлі КНП “Лиманська ЦРЛ”: заміні
комунікацій  тепломереж,  централізованого
водопостачання та каналізації; електромереж закладу.
Модернізація  лікарні (придбання  сучасного
обладнання,  завдяки  якому  підвищиться  якість
надання медичної допомоги мешканцям громади).
Оновлення транспортного парку лікарні (придбання
медичного транспорту).
Реконструкція  будівлі  КНП  “Лиманська  ЦРЛ” з
можливістю  улаштування  ліфта  фасадного
пасажирського вантажопідйомністю 1260 кг.
Термомодернізація  будівлі  з  автономною
модульною котельною
Капітальний  ремонт  будівлі  інфекційного
відділення
Нове  будівництво   кисневої  станції  з  генератором
кисню   з  комплектом  обладнання  і  підключення
корпусів  до  медичного  газопостачання КНП
«Лиманська центральна районна лікарня»

Виділення  коштів  на  проведення
капітального  ремонту,  придбання
медичного  обладнання,  оновлення
медичного  транспортного  парку,  на
будівництво кисневої станції

7. Водопровідні  мережі  та
каналізаційні  споруди,  які
потребують  передачі
спеціалізованому
підприємству

На  території  с.  Рідкодуб,  с.  Коровій  Яр,  с.  Нове,  с.
Рубці,  с.  Кримки,  с.  Олександрівка,  с.  Лозове
Лиманської  ТГ  знаходяться  централізовані  мережі
водопостачання,  до  складу  яких  входять  10
свердловин,  9  башт  Рожновського,  водопровідних
мереж 63,76 км, які забезпечують питною водою понад
2,5 тис. мешканців. З метою надання якісних послуг з
централізованого  водопостачання  та  обслуговування,

Дані об'єкти  потребують постійного
спеціалізованого  обслуговування  і
передачі  Лиманському ВУВКГ
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виникло гостре питання щодо передачі водопровідних
мереж спеціалізованому  підприємству   Лиманському
ВУВКГ КП “Компанія Вода Донбасу”. На території м.
Лиман  знаходяться  об'єкти  водовідведення,  а  саме
КНС  по  вул.  Пушкіна  (знаходиться  на  балансі
Лиманської  ЦРЛ,  потребує  капітального  ремонту
орієнтована вартість виконання робіт понад 4млн.грн.),
каналізаційний  колектор  по  вул.  Свободи,
каналізаційний  колектор  очисних  стічних  вод  які
розташовані від очисних споруд до річки Сіверський
Дінець с.  Закітне,  у своїй діяльності  їх використовує
Лиманський ВУВКГ

8. Реконструкція  дитячого
майданчика,  прилеглої
території  до  будівлі  Центра
культури  та  дозвілля  ім.
Горького,  частини  тротуарів
та  дороги  по  вулиці
Незалежності  під  площу
Незалежності в місті Лиман

Розпорядженням  голови  ОДА  від  06.12.2018  року
№1470/5-18 «Про обласний бюджет на  2019 рік» ви-
ділена субвенція з обласного бюджету на об’єкт “Рекон-
струкція дитячого майданчика, прилеглої території до
будівлі  Центра культури та дозвілля ім.Горького,  ча-
стини тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під
площу Незалежності в місті Лиман”.  Використані ко-
шти на загальну суму  14,2 млн.  грн. Роботи викону-
вала  підрядна  організація  ПП  «Донбас  Будіндустрія
Сервіс».  31.05.2021  року  строк  дії  додаткової  угоди
закінчився.
Підрядною організацією роботи виконувалися з недо-
триманням  календарного  графіку  та  з  порушенням
технічних умов.
У 2020 році в результаті не виконання підрядною орга-
нізацією  договірних  зобов’язань  щодо  виконання
реконструкції  площі,  заплановані  асигнування
обласного  бюджету  були  не  використані  у  сумі
21,3млн. грн.
На  даний  час  проводиться  експертиза  проєкту  для

Виділення коштів у сумі  27,052 млн.
грн.
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подачі до суду на підрядну організацію за порушення
календарного графіку виконання робіт та наявність де-
фектів в роботі.

9. Завершення  будівництва
об'єкту  “Будівництво
каналізаційно-насосної
станції  “Зелений  Клин”
м.Лиман”  та  введення  в
експлуатацію

На  території  м.  Лиман  послуги  з  централізованого
водопостачання  та  водовідведення  надає   Лиманське
ВУВКГ  КП  “Компанія  Вода  Донбасу”.  Склалась
аварійна  ситуація  з  напірним  каналізаційним
колектором від цієї  КНС до очисних споруд міста,  а
саме:  заростання  твердими  відкладаннями  зі  стічних
вод,  що  призвело  до  його  повної  замуленості.  Це
сталося  внаслідок  того,  що  КНС  “Зелений  Клин”
залишається  недобудованою  та  не  введена  в
експлуатацію. Насосне обладнання на КНС №5 працює
в умовах наднормативного  навантаження.  Тимчасово
проблему  вдалось  вирішити  переходом  на  резервну
лінію, але якщо КНС “Зелений Клин” залишиться поза
процесом водовідведення, то і резервна лінія з часом
стане  непридатна  до  експлуатації.  Замовником  робіт
виступав  Департамент  Капітального  будівництва
Донецької ОДА, роботи були розпочаті в 2007 році та
виконані на 98%.

Необхідно  коригування  ПКД  та
передача  проєктної  документації
департаменту житлово-комунального
господарства  облдержадміністрації
для завершення робіт

10. Реконструкція каналізаційних
очисних споруд м. Лиман

Згідно  розпорядження  голови  облдержадміністрації,
керівника  обласної  ВЦА  від  21.02.2019  №179/5-19
“Про  затвердження  Програмних  заходів  обласного
фонду  охорони  навколишнього  природного
середовища на 2019 рік”, за рахунок обласного фонду
охорони  навколишнього  природного  середовища
передбачено  фінансування  заходу  “Реконструкція
каналізаційних очисних споруд м. Лиман” на загальну
суму 63,6 млн. грн.
Замовник: Департамент екології та природних ресурсів

Необхідно  коригування  ПКД  для
завершення  робіт  та  виділення
коштів  з  обласного  фонду  охорони
навколишнього  природного
середовища  на фінансування заходу
згідно відкоригованого проєкту
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Донецької облдержадміністрації.

11. Реконструкція  котельні  №15
м.Лиман

Згідно  розпорядження  голови  облдержадміністрації,
керівника  обласної  ВЦА  від  07.10.2016  №888  “Про
внесення  змін  до  розпорядження  голови
облдержадміністрації,  керівника  обласної  військово-
цивільної  адміністрації  від  19  вересня  2016  року
№818”  визначено  замовником  виконання  робіт
департамент  капітального  будівництва
облдержадміністрації.
Роботи по зазначеному заходу були розпочаті у грудні
2016 року.
Котельна  №15  надає  послуги  з  теплопостачання  29
житлових  будинків,  1  міської  лікарні,  1  ДНЗ.  На
сьогоднішній день роботи не завершені та не ведуться

Подовження  та  відновлення
виконання робіт по даному об’єкту
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2. Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади у 2022 році 

Зміст заходу Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ціль 1. Оновлена, конкурентноспроможна економіка

2.1.  Агропромисловий комплекс
1. 2022 рік 130,0 130,0 площа, га 50

2. 2022 рік 10000,0 10000,0 площа, га 8000

3. 2022 рік 585,0 585,0 площа, га 1300

4. 2022 рік 13300,0 13300,0 площа, га 17000

Всього

№ і назва 
завдання 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на 
період до 
2027 року

№
з/п

Термін
виконан-

ня 

Очікуваний 
результат

Держав-
ний

бюджет

підпри-
ємств

інших 
джерел

найменуванн
я показника

значення 
показника

обласни
й

бюджет 

районний, 
міський, 

селищний, 
сільський 
бюджет

4.1.5. 
Збереження 
біологічного та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості 
земель

знищення амброзії 
полинолистої шляхом 
висіву багаторічних трав

сільгосппідприє
мства та 

фермерські 
господарства

знищення амброзії 
полинолистої шляхом 
застосування гербіцидів

сільгосппідприє
мства та 

фермерські 
господарства

знищення амброзії 
полинолистої шляхом 
низького багаторазового 
скошування до початку 
цвітіння карантинного 
бур'яну

сільгосппідприє
мства та 

фермерські 
господарства

знищення амброзії 
полинолистої шляхом 
дискування полів після 
збирання озимих та ранніх 
ярих зернових культур

сільгосппідприє
мства та 

фермерські 
господарства

24 015,0 24 015,0
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2.2. Розвиток земельних відносин

1. 2022 82,6 82,6

2 2022 1050,0 1000,0 50,0

4.1.5. 
Збереження 
біологічного та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості 
земель

Складання проектів 
землеустрою, що 

забезпечують еколого-
економічне обгрунтування 
сівозмін та впорядкування 

угідь

Розробники 
документації із 
землеустрою

Організація 
ефективного 

сільськогоспод
арського 

виробництва і 
впорядкування 
сільськогоспод
арських угідь, 
раціональне 

використання 
та охорона 

земель, 
створення 

сприятливого 
екологічного 
середовища і 
покращення 
природних 
ландшафтів

1,3361 тис. 
га

Встановлення і зміна меж 
адміністративно-

територіальних одиниць

Розробники 
документації із 
землеустрою

Приведення 
існуючих меж 

району, 
населених 
пунктів у 

відповідність 
до фактичного 

стану

120,975 тис. 
га
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3 2022 50,0 10,0 40,0 5,0 тис. га

4 2022 340,0 240,0 90,0 10,0 0,2 тис. га

5 2022 75,0 75,0 5 зем.ділян.

4.1.5. 
Збереження 
біологічного та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості 
земель

Проведення нормативної 
грошової оцінки земель  

населених пунктів

Розробники 
документації із 
землеустрою

Визначення 
якісних 

характеристик, 
економічної 
цінності та 

вартості земель

Проведення інвентаризації 
земель 

несільськогосподарського 
призначення

Розробники 
документації із 
землеустрою

Встановлення 
місця 

розташування 
об'ектів, меж 

земельних 
ділянок, 

здійснення 
державного 
контролю за 

використання
м та 

охороною 
земель

Підготовка, організація та 
проведення земельних 

торгів у формі аукціону

Розробники 
документації із 
землеустрою

Визначення 
оптимальної 

плати за 
користування 
земельними 
ділянками, 

оформлення 
відповідної 

землевпорядно
ї документації
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6 2022 100,0 100,0 100 га

7 2022 75,0 30,0 45,0 41 га

8 2022 260,0 260,0 0,2 тис. га

9 Аудит земельних відносин 2022 240,0 240,0

4.1.5. 
Збереження 
біологічного та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості 
земель

Передача земельних 
ділянок у власність 

громадянам, учасникам 
АТО

Розробники 
документації із 
землеустрою

Набуття 
громадянами 

права на землю 
шляхом 

безкоштовної 
передачі 

земельних 
ділянок у 
власність

Виготовлення документації 
із землеустрою для 
надання земельних 

ділянок, взамін вилучених 
для соціальних потреб

Розробники 
документації із 
землеустрою

Захист 
констуційних 

прав власників 
земельних 
ділянок. 

Підвишення 
соціальних 

стандартів для 
військовослуж

бовців-
учасників АТО

Виготовлення документації 
із землеустрою на земельні 

ділянки комунальної 
власності 

Розробники 
документації із 
землеустрою

Оформлення 
права 

комунальної 
власності на 

земельні 
ділянки для 
подальшого 

використання 
їх по 

цільовому 
призначенню

Фахівці з 
земельного 

уадиту 

Забезпечення 
актуальними 
відомостями 
про земельні 

ділянки, 
контроль та 
управління 
земельними 
ресурсами

4 
старостинсь
ких округи
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Всього 2272,6 1815,0 212,6 245,0

2.3. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 
1 за потребою

2 3

3 3

1.2.2.  
Формування 
позитивного 
іміджу регіон

Участь у міжнародних 
форумах,  регіональних 
семінарах, тренінгах, 
зустрічах, конференціях, 
засіданнях та інших 
інформаційних заходах

Протягом 
року

Структурні 
підрозділи 

виконавчого 
комітету міської 

ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

кількість 
заходів

Підписання документів 
міжнародного та 
міжрегіонального 
характеру (Договорів, 
Угод, Меморандумів, 
Протоколів)

Не 
потребує 

фінансуван
ня

кількість 
підписаних 
документів, од

Участь у міжнародних та 
міжрегіональних 
навчальних поїздках з 
обміну досвідом

Не 
потребує 

фінансуван
ня

кількість 
заходів
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4 3

5 1

Всього

1 200/100/30

2 200

3 1

1.2.2.  
Формування 
позитивного 
іміджу регіон

Залучення та участь в 
рамках міжнародної 
технічної допомоги

Не 
потребує 

фінансуван
ня

кількість 
грантових угод

Участь в урочистих 
заходах з нагоди 
святкування Дня Європи.

Не 
потребує 

фінансуван
ня

кількість 
заходів

2.4. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
Моніторинг пропозицій та 
конкурсів проєктів, 
спрямованих на місцевий 
економічний розвиток, 
сприяння участі у 
конкурсах інвестиційних 
проєктів

Протягом 
року

Відділ 
інвестиційної 
діяльності 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

кількість 
інформаційних 
листів/поданих 
проектів/вигра
них проектів

Інформаційно-
консультаційна підтримка 
суб’єктів господарювання, 
громадських організацій

Структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

кількість 
консультацій

Створення базового 
переліку сайтів донорів та 
тематичних інтернет-
платформ.

Відділ 
інвестиційної 

діяльності 
виконавчого 

комітету міської 
ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

кількість 
переліків

33



4 за потребою

Всього 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.  
Формування 
позитивного 
іміджу регіон

Організація навчальних 
заходів (стажування, 
навчальні поїздки, 
тренінги) та заходів з 
обміну досвідом (співпраця 
з іншими громадами в т.ч. 
інших країн,зустрічі у 
ділових колах,виставки, 
ярмарки,конференції, 
форуми) для виконавчих 
органів міської ради, 
громадських організацій, 
представників бізнесу з  
метою впровадження 
ефективних економічних 
стратегій  та зміцнення 
технічних навичок

кількість 
заходів
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2.5. Маркетинг і інновації
1 49,0 49,0 70

2 за потребою

Всього 49,0 49,0 0,0

1. 22,1 22,1 Кількість осіб 5000

2. 578

1.2.2.  
Формування 
позитивного 
іміджу регіону

Розробка, виготовлення та 
розповсюдження 
промоційних матеріалів на 
різноманітних  заходах (у 
тому числі під час 
зустрічей делегацій з 
інших країн,  ділових 
поїздок за кордон та в 
містах-побратимах)  
- відео, банери, виставкові 
стенди, сувенірна 
продукція

Протягом 
року

Відділ 
інвестиційної 
діяльності та 
структурні 
підрозділи 

виконавчого 
комітету міської 

ради

кількість 
промоційних 
матеріалів, од.

Оновлення інформаційно-
комунікаційної системи 
«Інвестиційний портал»

кількість 
публікацій

2.6. Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації
Сприяння  
функціонуванню інтернет-
центрів на базі 
Центральної бібліотечної 
системи 

Протягом 
року

Відділ з питань 
внутрішньої 
політики 
виконавчого 
комітету міської 
ради, 
відділ культури 
та туризму 
міської ради

Стимулювання серед 
місцевих ЗМІ попиту на 
позитивні новини про різні 
аспекти життя Лиманської 
ТГ  шляхом проведенню 
інформаційно-рекламних 
кампаній у ЗМІ і постійної 
роботи в соціальних 
мережах та на інтернет-
форумах

Протягом 
року

Відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики, 
виконавчого 
комітету 
міської ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
інформаційно-

рекламних 
компаній
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3. 43

4. 19

5.

108,5 108,5

10,00%

6. 219

1.2.2.  
Формування 
позитивного 
іміджу регіону

Інформування місцевих 
ЗМІ щодо проведення 
форумів, тренінгів, 
навчальних семінарів, а 
також зустрічей з обміну 
досвідом

Протягом 
року

Відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики, 
виконавчого 
комітету 
міської ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
інформацій

Розробка макетів постерів 
та інформаційних плакатів

Протягом 
року

Відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики, 
виконавчого 
комітету 
міської ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
розроблених 

макетів

Забезпечення 
функціонування 
програмного забезпечення 
BIS-SOFT: “Веб-портал”, 
"Електронний бюджет 
участі", «АІС 
енергосервіс», «Електронні 
петиції», «Інвестиційний 
портал», «Поіменне 
голосування»

Протягом 
року

Відділ з питань 
внутрішньої 
політики, 
відділ 
інформаційних 
технологій
виконавчого 
комітету міської 
ради

Очікуване 
збільшення 
відвідувань 
офіційного 
сайту міської 
ради (%)

Анонсування заходів та 
подій в місцевих 
друкованих періодичних 
виданнях, на офіційному 
веб-сайті міської ради та її 
офіційній сторінці у 
“Facebook”

Протягом 
року

Відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики, 
відділ 
інформаційни
х технологій
виконавчого 
комітету 
міської ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
Анонсів:
“Facebook”
Сайт
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7. 428

Всього: 130.6 130,6
2.7. Розвиток підприємницького середовища

1. 9

2

семінарів 2
2. 500,0 500,0 4

Всього 500,0 500,0

1.2.2.  
Формування 
позитивного 
іміджу регіону

Широке висвітлення 
заходів та подій в місцевих 
друкованих періодичних 
виданнях, на офіційному 
веб-сайті міської ради та її 
офіційній сторінці у 
“Facebook”

Протягом 
року

Відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики, 
відділ 
інформаційни
х технологій
виконавчого 
комітету 
міської ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість  
публікацій:
“Facebook”
Сайт

1.1.3. Розвиток 
малого та 
середнього 
підприємництв
а, як драйверу 
структурних 
перетворень

Реалізація заходів 
Програми розвитку малого 
і середнього 
підприємництва 
Лиманської об’єднаної 
територіальної громади на 
2022 рік

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
оприлюднень 
інформації про 
вільні 
приміщення
кількість 
засідань 
всього, в тому 
числі:

Передача міжбюджетних 
трансфертів на суми 
співфінансування заходів 
щодо фінансової 
підтримки суб’єктів малого 
підприємництва

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради

Кількість 
проектів, які 
отримають 
фінансову 
підтримку, од.
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2.8. Ринок праці. Зайнятість населення

1. Заходи розвитку
1.1. 80

1.2. 100

1.3. 80

1.1.1. 
Зменшення 
диспропорцій 
між попитом 
та 
пропозицією 
робочої сили

Надання консультативно-
методичної допомоги 
підприємствам, установам і 
організаціям у здійсненні 
професійного навчання 
кадрів на виробництві. 
Проведення опитування 
підприємств з питання 
організації професійного 
навчання безробітних під 
замовлення роботодавців

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості, 
виконком 
міської ради, 
роботодавці

Не 
потребує 

фінансуван
ня

рівень 
охоплення 
підприємств,ус
танов, 
організацій 
територіальної 
громади, %

Відстежувати процеси 
масового вивільнення 
працівників з ПОУ. 
Проводити з ними 
інформаційну роботу з 
питань законодавства про 
зайнятість, консультаційну 
роботу та заходи з 
профілактики настання 
страхових випадків, про 
послуги, які надає служба 
зайнятості

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості, 
роботодавці

Не 
потребує 

фінансуван
ня

рівень 
охоплення 
підприємств,ус
танов, 
організацій 
територіальної 
громади, %

Проводити інформаційно-
роз’яснювальну роботу 
серед роботодавців з 
питань дотримання ними 
трудового законодавства 
щодо своєчасності виплати 
зарплати та у розмірі не 
нижче, ніж встановлений 
законодавством з 
урахуванням вимог 
Регіональної та 
Генеральної угод

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості, 
роботодавці

Не 
потребує 

фінансуван
ня

рівень 
охоплення 
підприємств,ус
танов, 
організацій 
територіальної 
громади, %
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1.4. 2

2. Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення
2.1. 80

2.2. 5

3. Сприяння зайнятості громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та учнівської молоді 
3.1. 12

Видача ваучерів 
встановленим категоріям 
осіб для підтримання їх 
конкурентноспроможності 
на ринку праці

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості

Кількість 
виданих 
ваучерів, од.

Забезпечення системної 
інформаційно-
консультаційної роботи з 
активізації та підтримки 
підприємницької 
ініціативи громадян 
шляхом проведення 
семінарів, тренінгів, 
круглих столів та інших 
тематичних заходів щодо 
можливостей організації і 
розширення власної справи

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості, 
роботодавці

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
проведених 
заходів , од.

Стимулювання розвитку 
підприємницької 
ініціативи клієнтів служби 
зайнятості шляхом  
надання одноразової 
допомоги для організації 
підприємницької 
діяльності

Протягом 
року

Відділи та 
служби міської 
ради, податкова 
інспекція, 
міський центр 
зайнятості

Кількість 
отримувачів 
допомоги, осіб

Сприяти створенню  нових 
робочих місць шляхом 
виплати компенсації 
роботодавцю  фактичних 
витрат в розмірі єдиного 
внеску на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування за відповідну 
особу

Протягом 
року

Виконком 
міської  ради, 
роботодавці, 
Міськцентр 
зайнятості  

Кількість 
отримувачів 
компенсації,осі
б
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3.2.

1

1

4

1

Забезпечити виконання 
заходів сприяння 
зайнятості внутрішньо 
переміщених осіб, а саме :

Протягом 
року

надати компенсацію 
зареєстрованим 
безробітним з числа ВПО 
фактичних транспортних 
витрат на переїзд до іншої 
адміністративно-
територіальної одиниці 
місця працевлаштування

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості, 
роботодавці 
міста

Кількість 
отримувачів 
компенсації,осі
б

надати компенсацію  
зареєстрованим 
безробітним з числа ВПО 
витрат для проходження 
попереднього медичного та 
наркологічного огляду 
відповідно до 
законодавства, якщо це 
необхідно для 
працевлаштування

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості, 
роботодавці 
міста

Кількість 
отримувачів 
компенсації,осі
б

надати компенсацію витрат 
роботодавця на оплату 
праці за працевлаштування 
на умовах строкових 
трудових договорів  
зареєстрованих 
безробітних з числа ВПО

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості, 
роботодавці 
міста

Кількість 
отримувачів 
компенсації,осі
б

надавати компенсацію 
витрат роботодавця, який 
працевлаштовує 
зареєстрованих 
безробітних з числа ВПО, 
на перепідготовку та 
підвищення кваліфікації   
таких осіб

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості, 
роботодавці 
міста

Кількість 
отримувачів 
компенсації,осі
б
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3.3. 45

3.4. 5

4.1.

660

Проведення комплексної 
профорієнтаційної роботи 
щодо формування 
свідомого підходу до 
вибору професії з  учнями 
закладів загальної 
середньої освіти (ЗЗСО), 
батьками, працівниками 
закладів освіти 
(проведення бесід, класних 
годин, консультацій, 
соціологічних опитувань, 
відеоконференцій, круглих 
столів, професіографічних 
екскурсій, 
профорієнтаційних уроків 
(семінарів), ярмарків 
професій тощо)                     
                         

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
проведених 
заходів, 
одиниць 

Сприяти зайнятості осіб з  
інвалідністю  шляхом 
працевлаштування  на 
вільні та новостворені 
робочі місця 

Протягом 
року

Виконком, 
управління у 
справах сім’ї та 
молоді , 
роботодавці, 
Міськцентр 
зайнятості 

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
працевлаштова
них осіб

4. Надання соціальних 
послуг зареєстрованим  
безробітним та  особам, 
які шукають роботу
З метою підвищення 
соціального захисту 
громадян, забезпечити:
- працевлаштування за 
сприянням міського центру 
зайнятості на вільні та 
новостворені робочі місця

Протягом 
року

Міський центр 
зайнятості

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
працевлаштова
них осіб
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145

98

162,4 131,2 31,2 250

4.2. 30

- професійну підготовку, 
перепідготовку або 
підвищення кваліфікації  
зареєстрованих 
безробітних під 
замовлення роботодавців 
або для самозайнятості

Протягом 
року

Міський центр 
зайнятості

Не 
потребує 

фінансуван
ня

кількість 
безробітних, 
які пройшли 
професійну 
підготовку, 
осіб

- сприяння 
конкурентоспроможності 
осіб на ринку праці 
шляхом надання комплексу 
профорієнтаційних послуг 
з використанням 
інноваційних форм роботи

Протягом 
року

Міський центр 
зайнятості

Не 
потребує 

фінансуван
ня

рівень 
охоплення, %

- залучення до участі в  
громадських та інших 
роботах тимчасового 
характеру 

Виконком 
міської ради, 
Міський центр 
зайнятості

кількість осіб, 
які прийняли 
участь у 
громадських 
роботах, осіб

Організувати проведення 
ярмарків вакансій  (у тому 
числі міні-ярмарок, 
презентацій роботодавця) з 
метою підвищення 
престижу робітничих 
професій, орієнтації молоді 
на отримання професій, що 
користуються попитом на 
ринку праці міста.

Протягом 
року

Виконком 
міської ради, 
Міський центр 
зайнятості

Не 
потребує 

фінансуван
ня

кількість 
проведених 
заходів, од.
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4.3. 120

4.4. 40

відеорезюме 24
відеовакансії 60

5. Регулювання соціально-трудових відносин, зовнішньої трудової  міграції 
5.1. 40

Забезпечувати прозорість 
діяльності служби 
зайнятості шляхом 
інформування 
громадськості через засоби 
масової інформації: про 
послуги СЗ, які надаються  
роботодавцям та 
населенню; про витрати на 
соціальні послуги та 
надання матеріального 
забезпечення незайнятому 
населенню за рахунок 
коштів Фонду ЗДССВБ.

Протягом 
року

Виконком 
міської ради, 
роботодавці, 
Міськцентр 
зайнятості, ЗМІ

Не 
потребує 

фінансуван
ня

кількість 
публікацій в 
засобах 
масової 
інформації, од.

Забезпечити використання 
в роботі сервіс-центру 
онлайн працевлаштування 
з використанням  онлайн-
співбесід, 
розповсюдженням 
портфоліо кар'єрного 

Протягом 
року

Міськцентр 
зайнятості Не 

потребує 
фінансуван

ня

Кількість 
проведених: 
онлайн-
співбесід 

Проводити роботу щодо 
роз’яснення  діючого 
законодавства, що регулює 
питання соціально-
трудових відносин та 
посередницьких послуг з 
працевлаштування 
громадян України за 
кордоном, шляхом 
обговорення та 
висвітлювання цих питань: 
на засіданнях круглих 
столів, диспутах, 
дискусіях;  в засобах 
масової інформації; на 
офіційних Інтернет-сайтах

Протягом 
року

Виконком 
міської ради, 
УСЗН міської 

ради, 
Міськцентр 
зайнятості

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількіст ь 
проведених 
семінарів, од.
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5.2. 4

5.3. 1

5.4. 100

162,4 131,2 31,2

Забезпечувати здійснення 
соціального діалогу та 
функціонування 
тристоронньої соціально-
економічної ради

Протягом 
року

Виконком 
міської ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількаість 
засідань 
соціально-
економічної 
ради, од. 

Забезпечити укладання 
територіальної угоди та її 
виконання

Протягом 
року

Виконком 
міської ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
укладених 
угод, од.

Забезпечити проведення 
попереджувальних заходів 
щодо виникнення 
колективних трудових 
спорів, страйків та акцій 
протесту під час 
ускладнень стану 
соціально-трудових 
відносин

Протягом 
року

Виконком 
міської ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Рівень 
охоплення 
підприємств, 
установ, 
організацій 
територіальної 
громади, %

ВСЬОГО 
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2.9 Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів
1. 2000,0 2000,0 10

400

16

3

6

2. 100,0 100,0 2

2

3. 240,0 240,0 20

4. 96,0 96,0 12

5. 50,0 50,0 2

1. 30

Інше завдання: 
створення 
підприємницьк
ої 
інфраструктур
и

Розширити торгову мережу 
за рахунок побудови нових 
та відновлення роботи 
законсервованих

Протягом 
року

Суб’єкти 
господарювання

Магазини, 
одиниць
Торгова 
площа, м2
Робочі місця, 
одиниць
Дрібнороздріб
кова мережа, 
одиниць
Робочі місця, 
одиниць

Розширити мережу 
підприємств сфери послуг

Протягом 
року

Суб’єкти 
господарювання

Підприємства, 
одиниць
Робочі місця, 
одиниць

Проведення ярмаркових 
заходів

Протягом 
року

Суб’єкти 
господарювання

Кількість 
ярмаркових 
заходів, 
одиниць 

Організація виїзної 
торгівлі продовольчими та 
промисловими товарами в 
сільській місцевості

Протягом 
року

Суб’єкти 
господарювання

Кількість 
населених 
пунктів, 
одиниць

Продовження проведення 
оптоінтернету в сільській 
місцевості

Протягом 
року

Суб’єкти 
господарювання

Кількість 
населених 
пунктів, 
одиниць

Інше завдання: 
соціальний 
захист 
ветеранів 
війни та інших 
пільгових 
категорій

Проведення благодійних 
обідів

Травень-
вересень

Суб’єкти 
господарювання

Кількість 
населення, осіб
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2. 6,0 6,0 50

1. 1

10

100

Всього 2492,0 2492,0

Забезпечити надання 
соцільних послуг 
ветеранам війни та 
громадянам пільгових 
категорій

Протягом 
року

Суб’єкти 
господарювання

Кількість 
населення, осіб

Інше завдання: 
захист прав 
громадян, як 
споживачів

Проводити роботу з 
розгляду скарг і звернень. 
Сприяти споживачам щодо 
реалізації іхніх прав щодо 
захисту прав споживачів у 
випадках придбання 
товарів неналежної якості. 
Систематично проводити в 
засобах масової інформації 
публікації по підвищенню 
інформованості населення 
з питань захисту іхніх 
прав, як споживачів

Протягом 
року

Відділ 
економічного 
розвитку і 
торгівлі 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не 
потребує 
фінансуван
ня

Кільіксть 
публікацій, 
одиниць
Проведення 
аналізу 
звернень 
споживачів

1 раз на 
квартал

Підвищення 
рівня правової 
обізнаності та 
інформованост
і споживачів 
щодо іх 
законних прав 
- консультації
Відсоток 
задоволених 
скарг від 
кількості 
розглянутих
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Ціль 2. Якість життя та людський розвиток
2.10. Освіта

1. 8369,0 8369,0 135

2. 146,5 146,5 11720

3. 1855,9 1855,9 407

4 92,0 92,0 92

5. 3,3 3,3 6

6. 50,3 50,3 67

7. 7,1 7,1 9

8. 23,4 23,4 39

2.1.1. 
Підвищення 
якості та 
доступності 
дошкільної та 
базової 
середньої 
освіти

Збереження мережі 
закладів дошкільної освіти 
з логопедичними групами

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість дітей 
з вадами мови, 
які відвідують 
заклади 
дошкільної 
освіти

Зберігання і доставка 
підручників для учнів 
закладів загальної 
середньої освіти

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
підручників

Забезпечення виплат за 
шкідливі умови та роботу з 
деззасобами

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
ставок, яким 
виплачується 
доплата

Проходження навчання 
операторів газових 
котелень, кочегарів 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
працівників, 
які пройдуть 
навчання

Проходження навчання з 
правил безпеки системи 
газопостачання 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
працівників, 
які пройдуть 
навчання

Навчання на групу допуску 
з електробезпеки 
працівників

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
працівників, 
які пройдуть 
навчання

Навчання посадових осіб 
закладів освіти з питань 
цивільного захисту 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
працівників, 
які пройдуть 
навчання

Навчання  з питань правил 
технічної експлуатації 
теплових установок

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
працівників, 
які пройдуть 
навчання
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9. 222,0 222,0 36

10. 13,8 13,8 96

11. 337,6 337,6 35

12. 355,2 355,2 5

13. 1858,714 557,614 1301,1 1804

18

93

14. 689,2 689,2 70

15. 15,3 15,3 1

Ітого

2.1.1. 
Підвищення 
якості та 
доступності 
дошкільної та 
базової 
середньої 
освіти

Проведення атестації 
робочих місць

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
закладів, по 
яким 
проведеться 
атестація

Проходження навчання 
посадових осіб з пожежної 
безпеки

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
працівників, 
які пройдуть 
навчання

Придбання первинних 
засобів пожежогасіння 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
закладів, для 
яких будуть 
придбані 
засоби

Інші заходи з виконання  
протипожежної безпеки по 
закладах освіти

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
заходів 

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) (очікується за 
рахунок субвенції із 
державного бюджету)

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість учнів 
початкових 
класів

Кількість 
початкових 
шкіл
Кількість 
класів у 
початковій 
школі

Заходи з виконання 
програми національно-
патріотичного виховання 
дітей та молоді

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
заходів

Розробка проектів 
землеустрою

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
проектів

14 039,314 12 738,214 1 301,1
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1. 256,4 256,4 67

2. 106,2 106,2 56

Ітого 362,6 362,6
1. 5075,4 5075,4 1626

2. 1298,5 1298,5 416

3. 440,1 440,1 141

2.1.2. 
Забезпечення 
освітніми 
послугами 
дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами

Придбання обладнання для 
ресурсних кімнат та 
куточків усамітнення для 
інклюзивних класів 
закладів загальної 
середньої освіти

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
обладнання 

Придбання обладнання для 
ресурсних кімнат та 
куточків усамітнення для 
інклюзивних груп закладів 
дошкільної освіти

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
обладнання 

2.1.3. 
Створення 
умов для 
самореалізації 
молодих дівчат 
та хлопців

Забезпечення 
безкоштовним гарячим 
харчуванням учнів 1-4 
класів закладів загальної 
середньої освіти

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість учнів 
1-4 класів

Забезпечення 
безкоштовним гарячим 
харчуванням учнів 
пільгової категорії (учнів  з 
малозабезпечених сімей, 
дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського 
піклування, учнів 1-4 
класів з малозабезпечених 
сімей, дітей-інвалідів, 
учнів ЗЗСО, батьки яких є 
учасниками АТО)

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість учнів 
пільгової 
категорії

Забезпечення 
безкоштовним гарячим 
харчуванням 
учнів 1-4 класів з числа 
малозабезпечених сімей та 
учасників АТО ЗЗСО, які 
відвідують групи 
подовженого дня

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість учнів 
пільгової 
категорії
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4. 3867,7 2624,7 1243,0 926

5. 428,6 288,8 139,8 116

6. 90,7 90,7 195

7. 899,0 899,0 288

8. 6590,8 6590,8 658

2.1.3. 
Створення 
умов для 
самореалізації 
молодих дівчат 
та хлопців

Забезпечення повноцінного 
збалансованого харчування 
дітям дошкільного віку в 
закладах дошкільної освіти

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
дітей, які 
забезпечуютьс
я харчуванням

Забезпечення повноцінного 
збалансованого харчування 
дітям дошкільного віку в 
дошкільних відділеннях 
навчально-виховних 
комплексах

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
дітей, які 
забезпечуютьс
я харчуванням

Забезпечення харчуванням 
дітей в пришкільних 
таборах з денним 
перебуванням

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
учнів, яким 
буде 
забезпечено 
харчування в 
пришкільних 
таборах

Забезпечення 
безкоштовним 
харчуванням учнів з числа 
внутрішньо переміщених 
осіб; учнів, які мають 
статус дитини, яка 
постраждала внаслідок 
воєнних дій і збройних 
конфліктів; учнів ВПО та 
які мають статус дитини, 
яка постраждала внаслідок 
воєнних дій і збройних 
конфліктів, які відвідують 
ГПД  

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість учнів 
пільгової 
категорії

Забезпечення підвозу учнів 
до місця навчання в 
сільській місцевості

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
учнів, які 
потребують 
підвозу 
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9. 155,2 155,2 277

10. 73,0 73,0 50

11. 138,9 138,9 29

12. 185,4 185,4 31

13. 180,0 180,0 30

2.1.3. 
Створення 
умов для 
самореалізації 
молодих дівчат 
та хлопців

Підвіз учнів  для здачи 
зовнішнього незалежного 
оцінювання та державної 
підсумкової атестації

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
учнів, які 
потребують 
підвозу 

Підвіз учнів на спортивні 
змагання та інші заходи

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
заходів

Компенсаційні виплати на 
пільговий проїзд 
педагогічним працівникам  
закладів освіти на 
виконання програми 
"Організація перевезення 
педагогічних працівників 
закладів  загальної 
середньої освіти на 
території Лиманської 
об’єднаної територіальної 
громади (компенсаційні 
виплати за пільговий 
проїзд) на 2022 рік"

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
вчителів, яким 
буде 
забезпечено 
підвіз

Послуги  по підключенню 
до мережі Інтернет

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
закладів, які 
підключені до 
мережі 
Інтернет

Виплата стипендій 
обдарованим дітям 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
учнів, яким 
виплачується 
стипендія

51



14. 73,8 73,8 421

15. 198,2 198,2 58

16. 15,0 15,0 100

17. 185,9 185,9 75

18. 106,0 106,0 106

2.1.3. 
Створення 
умов для 
самореалізації 
молодих дівчат 
та хлопців

Заходи по роботі з 
обдарованою молоддю, у 
тому числі
- проведення міського 
свята «Свято обдарованих 
дітей»
- обласні та всеукраїнські 
предметні олімпіади
- проведення конкурсів, 
виставок, фестивалів,  
тощо
- конкурс обдарованих 
дітей дошкільного віку 
"Веселкова академія"
- інші конкурси соціальної 
спрямованості

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
обдарованих 
дітей

Заходи з реалізації 
програми "Розвиткок 
освіти Лиманщини"

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
заходів

Захід для дітей – сиріт 
"Свято 1 червня- День 
захисту дітей"

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
учнів, яким 
буде 
забезпечено 
участь у заході

Програма «Вчитель». 
Нагородження працівників 
освіти до Дня працівників 
освіти. Нагородження 
протягом року вчителів 
відповідно до  результатів 
роботи

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
педагогів, що 
планується до 
нагородження

Матеріальна допомога на 
придбання шкільної та 
спортивної форми дітям - 
сирітам

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
учнів, яким 
буде 
забезпечена 
матеріальна 
допомога
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19. 41,7 41,7 23

20. 48,0 48,0 4

21. 4190,8 992/73

22. 657,0 657,0 1255

23. 339,2 339,2 451

24. 600,0 600,0 5

25. 146,4 146,4 2

Ітого
ВСЬОГО

2.1.3. 
Створення 
умов для 
самореалізації 
молодих дівчат 
та хлопців

Виплата допомоги дітям-
сиротам, яким виповнилося 
18 років

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
учнів, яким 
буде 
забезпечена 
матеріальна 
допомога

Стипендії Лиманського 
міського голови для 
обдарованої молоді

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет, 
управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
стипендіатів

Поточне утримання центра 
позашкільної роботи

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

4 190,8 Кількість учнів 
та гуртків

Медичний огляд 
працівників

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
працюючих, 
які пройдуть 
медогляд

Підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
педагогів, які 
пройдуть 
курси

Придбання обладнання для 
закладів загальної 
середньої освіти для 
харчоблоків

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
закладів, для 
яких будуть 
придбане 
обладнання

Заходи по заходи протидії 
поширенню коронавірусної 
хвороби 

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту

Кількість 
заходів

26 025,3 24 042,5 1 982,8
40 427,214 37 143,314 3 283,9
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1. 137,0 137,0 5000

2. 45,0 45,0 200

3. 30,0 30,0 10

4. 469,8 469,8 1200

Всього 681,8 681,8

2.12. Охорона здоров'я
1. Навчання інтернів 15,3 15,3 2

2.11. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
2.1.3. 
Створення 
умов для 
самореалізації 
молодих дівчат 
і хлопців

Організація спільних 
заходів з  дитячими та 
молодіжними 
громадськими 
організаціями, 
молодіжними центрами, 
скаутськими клубами, 
осередками, Молодіжною 
радою Лиманської МТГ та 
іншими громадськими 
організаціями які 
співпрацюють з молоддю 
громади

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

Кількість осіб, 
що буде 
охоплено 
заходами

Організація та участь 
молоді у заходах щодо 
реалізації молодіжної 
політики

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

Кількість осіб, 
що буде 
охоплено 
заходами

Закупівля обладнання для 
молодіжних центрів та 
наметових таборів

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

Кількість 
обладнання, 
одиниць

Утримання молодіжного 
центру

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

Кількість 
молоді, що 
візьме участь у 
заходах

2.2.1. 
Підвищення 
якості і 
загальної 
доступності 
медичних 
послуг у містах 
та сільській 
місцевості

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 
Лиманської 
міської ради

Навчання 
інтернів
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2. 626,3 626,3 17; 10; 2

Всього 641,6 641,6
1. 120,0 120,0

2. 4,0 4,0 286

2.2.1. 
Підвищення 
якості і 
загальної 
доступності 
медичних 
послуг у містах 
та сільській 
місцевості

Впровадження 
електронного 
документообігу в закладах 
охорони здоров’я 
(придбання комп’ютерів та 
оргтехніки)

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ", КНП 
"ЦПМСД"

Придбання: 
комп'ютерів; 
МФО 
(оргтехніка), 
одиниць; 
загальна 
кількість 
закладів 
охорони 
здоров'я в яких 
буде 
впроваджено 
(комп'ютериза
ція)

Інше завдання: 
забезпечення 
хворих на ВІЛ-
інфекцію і 
СНІД  та 
профілактика 
ВІЛ-інфекції

Придбання тест/систем, 
реактивів та систем 
відбору крові задля 
добровільного 
консультування і 
тестування на ВІЛ-
інфекцію та обстеження 
ВІЛ-інфікованих 
пацієнтів , що перебувають 
під медичним наглядом

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ", КНП 
"ЦПМСД"

Довести 
скринінгове 
дослідження на 
ВІЛ-інфекцію, 
охоплення 
ДКТ (оплата 
послуг 
обстеження, 
придбання 
предметів 
медичного 
призначення 
для 
обстеження) 
населення- 
1254 особи, 
вагітних - 600 
осіб. Провести 
добровільне 
тестування -
2067 осіб

3 921

Забезпечення медичних 
працівників засобами 
індивідуального захисту, їх 
обов'язкове страхування

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ", КНП 
"ЦПМСД"

Застраховано 
медичних  
працівників, 
осіб
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3. КНП "ЦПМСД" 13,5 13,5 3

Всього 137,5 137,5
1. 52,5 52,5 350

2. КНП "ЦПМСД" 32,4 32,4 15

3. КНП "ЦПМСД" 221,1 221,1

Всього 306,0 306,0

Інше завдання: 
забезпечення 
хворих на ВІЛ-
інфекцію і 
СНІД  та 
профілактика 
ВІЛ-інфекції

Забезпечення молочними 
сумішами дітей, 
народжених від ВІЛ-
інфікованих матерів

Протягом 
року

Загальна 
кількість дітей 
забезпечених 
молочними 
сумішами

Інше завдання: 
забезпечення 
хворих на 
туберкульоз та 
профілактика 
захворювання

Виявлення хворих на 
туберкульоз,  шляхом 
проведення безоплатного 
рентгенологічного та 
бактеріоскопічного 
обстеження

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Кількість осіб, 
які потребують 
проведення 
безоплатних 
рентгенографій 
та 
бактеріоскопій

Забезпечення 
продовольчими пакетами 
на амбулаторному 
лікуванні

Протягом 
року

Кількість 
хворих, які 
будуть 
забезпечені 
продовольчим
и пакетами

Своєчасне проведення 
туберкулінодіагностики у 
дітей 4 - 14 років

Протягом 
року

Кількість дітей 
яким буде 
встановлено 
пробу Манту

4 991
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1 10,0 10,0 1; 50

2 8,4 8,4 2

Всього 18,4 18,4
1. КНП "ЦПМСД" 39,9 39,9 450

Всього 39,9 39,9
1. КНП "ЦПМСД" 10,0 10,0 17

2. КНП "ЦПМСД" 95,5 95,5 16

Здійснення  
заходів  щодо 
запобігання 
поширенню 
гострої 
респіраторної 
хвороби 
COVID-19, 
спричиненої 
коро-навірусом 
SARS-CoV-2, 
на території 
Донецької 
області, з них:

Придбання антигенних 
тестів, засобів 
індивідуального захисту 

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Кількість 
закладів, 
одиниць; Здійснення заходів, 

пов’язаних з добровільним 
страхуванням медичних 
працівників закладів 
охорони здоров’я 
Донецької області на 
випадок захворювання на 
гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом 
SARS-CoV-2

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ", КНП 
"ЦПМСД"

Кількість 
закладів 
охорони 
здоров’я, які 
забезпечать 
добровільне 
страхування 
медичних 
працівників на 
випадок 
захворювання 
на гостру 
респіраторну 
хворобу 
COVID-19, 
спричинену 
коронавірусом 
SARS-CoV-2

Інше 
завдання:забез
печення 
хворих на 
вірусний 
гепатит С

Оплата послуг, придбання 
предметів медичного 
призначення для 
обстеження на гепатит С, В

Протягом 
року

Кількість 
людей, яким 
буде проведено 
обстеження на 
гепатит С, В

Інше завдання: 
забезпечення 
хворих на 
цукровий та 
нецукровий 
діабет

Цукрознижуючими 
препаратами  та 
лікарськими засобами для 
нецукрововго діабету

Протягом 
року

Кількість 
хворих, які 
отримають 
цукрознижувал
ьні препарати 
для 
нецукрового 
діабету

Глюкометрами та тест-
смужками для виявлення 
глюкози

Протягом 
року

Кількість 
хворих, які 
отримають 
тест-смужки

57



Всього 105,5 105,5
1. Закупівля вакцин КНП "ЦПМСД"

75,0 75,0
250

2. 53,0 53,0 70

3. КНП "ЦПМСД" 19,6 19,6

Всього 147,6 147,6
1. 5,0 5,0 2

2. 9,0 9,0 30

Всього 14,0 14,0
1. Медикаментами КНП "ЦПМСД" 600,0 600,0 Кількість осіб

2. Зубним протезуванням
56,9 56,9

Кількість осіб 30

3. КНП "ЦПМСД" 187,3 187,3 Кількість осіб 5

Інше завдання: 
забезпечення 
населення 
області 
медичними 
імунобіологічн
ими 
препаратами 
проти 
вакцинокерова
них інфекцій, 
зокрема сказу, 
правцю, 
ботулізму, 

Протягом 
року

Кількість 
щеплених, осіб

Закупівля анатоксинів та 
сироваток

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Закупівля 
препаратів: АС 
Ребінолін, 
протиправцеви
й людський 
імуноглобулін, 
кількість доз

Закупівля виробів 
медичного призначення, в 
т.ч. індикаторних карток

Протягом 
року

Кількість 
хворих, осіб

11 250

Інше завдання: 
забезпечення 
хворих  з 
захворювання
ми  серцево-
судинної 
системи та 
судинно-
мозкових 
систем

Лікарськими засобами для 
надання невідкладної 
медичної допомоги, в тому 
числі фібринолітичними 
препаратами

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Кількість 
хворих, осіб

Відповідно до сучасних 
стандартів лікування 
забезпечити: придбання 
швидких тестів для 
виявлення інфаркту 
міокарду        

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Кількість 
тестів, одиниць

Інше завдання: 
забезпечення 
пільгової 
категорії 
населення

Протягом 
року

1 200

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Слуховими апаратами в 
т.ч.:

Протягом 
року
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4. КНП "ЦПМСД" 370,6 370,6 58

5. КНП "ЦПМСД" 300,0 300,0 Кількість осіб 12

Всього
1. 64,4 64,4 50

Всього 64,4 64,4
1. КНП "ЦПМСД" 80,0 80,0 18

2. КНП "ЦПМСД" 15,0 15,0 5

Всього 95,0 95,0

Інше завдання: 
забезпечення 
пільгової 
категорії 
населення

Засобами технічної  
реабілітації

Протягом 
року

Кількість 
пільговиків, які 
будуть 
забезпечені 
засобами 
технічної 
реабілітації 
(памперсами, 
сечоприймачам
и, 
калоприймача
ми, катетерами 
Фолея)

Медикаменти для надання 
паліативної допомоги

Протягом 
року

1 514,8 1 514,8
Інше завдання: 
забезпечення 
ветеранів ВОВ 
та АТО та 
членів їх родин

Надання якісної 
стаціонарної допомоги 

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Кількість 
ветеранів, яким 
буде надана 
якісна 
стаціонарна 
допомога

Інше завдання: 
забезпечення 
хворих на 
орфанні 
захворювання

Лікарськими засобами 
дорослих хворих

Протягом 
року

Кількість 
хворих, які 
будуть 
забезпечені 
лікарськими 
засобами

Лікарськими засобами 
дітей

Протягом 
року

Кількість 
хворих, які 
будуть 
забезпечені 
лікарськими 
засобами
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1. Дорослих 49,5 49,5 2

Всього 49,5 49,5
1. 35,1 35,1 30

2. 2,7 2,7 410

Інше завдання: 
забезпечення 
хворих на 
гемофілію 
факторами 
згортання 
крові для 
надання 
екстреної 
медичної 
допомоги

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Кількість 
хворих, які 
будуть 
забезпечені 
факторами 
згортання 
крові

Інше завдання: 
забезпечення 
жінок 
фертільного 
віку та 
вагітних 

Сучасними методами 
пренатальної діагностики 
вродженої та спадкової 
патології вагітних групи 
ризику 100% -вим 
охопленням 

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Кількість 
жінок, які 
будуть 
охоплені 
сучасними 
методами 
пренатальної 
діагностики

Придбання засобів 
медичного призначення 
для новороджених в т.ч. 
для недоношених

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Придбання: 
пуповинні, 
затискачі, 
канюлі 
назальні, 
одиниць
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3. 5,9 5,9 30

4. 15,0 15,0 50

5. 4,5 4,5 50

Всього 63,2 63,2
1. КНП "ЦПМСД" 380,4 380,4 1

Всього 380,4 380,4
1. Пільговим харчуванням КНП "ЦПМСД" 78,5 78,5 20

Всього 78,5 78,5

Разом

Інше завдання: 
забезпечення 
жінок 
фертільного 
віку та 
вагітних 

Медикаментами для 
надання невідкладної 
допомоги (при тяжких 
гестозах, септичних 
ускладненнях та анеміях, 
тощо) 

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Кількість 
жінок, які 
будуть 
забезпечені 
медикаментам
и при 
невідкладних 
станах

Безоплатне проведення 
добровільного медичного 
обстеження осіб на TORCH 
- інфекцію

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Своєчасне 
виявлення 
TORCH - 
інфекцію, 
кількість осіб

Для профілактики 
геморогічного синдрому у 
новонароджених 

Протягом 
року

КНП 
"Лиманська 
ЦРЛ"

Придбання  
медикаментів: 
канавіт 20 
упаковок 
(100ампул), 
вікасол 3 
упаковки (30 
ампул). 
Кількість осіб

Інше завдання: 
забезпечення 
дітей, хворих 
на 
фенілкетонурі
ю

Продуктами лікувального 
харчування

Протягом 
року

Кількість 
дітей, які 
будуть 
забезпечені 
продуктами 
лікувального 
харчування

Інше завдання: 
забезпечення 
дітей перших 
двох років 
життя з 
малозабезпече
них сімей 

Протягом 
року

Кількість 
дітей, які 
будуть 
забезпечені 
пільговим 
харчуванням

3 656,3 3 656,3
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2.13. Фізичне виховання та спорт
1. 300,0 300,0 20

2. 77,5 77,5 60

3. 109,6 109,6 10; 368

4. 14; 368

1. 150

2. 421,1 421,1 150; 2000

2.3.3. 
Підтримка 
спорту вищих 
досягнень, 
дитячо-
юнацького і 
резервного 
спорту

Стипендії  провідним 
спортсменам Лиманщини

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

Кількість 
стипендіатів, 
осіб

Придбання спортивного 
обладнання та інвентарю 
(Дитячо-юнацька 
спортивна школа м. 
Лиман)

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

Придбання 
спортивного 
обладнання та 
інвентарю, 
одиниць

Проведення спортивних 
заходів (Дитячо-юнацька 
спортивна школа м. 
Лиман)

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

Кількість 
заходів; 
кількість осіб, 
які візьмуть 
участь у 
заходах

Утримання Дитячо-
юнацької спортивної 
школи м. Лиман

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

3 260,0 3 260,0 Кількість 
відділень з 
видів спорту, 
одиниць

2.3.4. 
Залучення 
громадян до 
фізичної 
активності

Проведення навчально-
тренувальних зборів, 
змагань та участь у 
спортивно-масових заходах 
спортсменів Лиманщини

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

1 494,0 1 494,0 Спортивні 
заходи, 
одиниць

Утримання Лиманського 
центру фізичного здоров'я 
населення “Спорт для всіх”

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

Кількість осіб, 
що займаються 
спортом в 
тренажерних 
залах; кількість 
залученого 
населення до 
занять спортом
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3. 174,6 174,6 23; 1500

4. 456,0 456,0 15

Всього:

2.14. Культура і туризм
1. 76

2. 102,685 102,685 290

3. 160,0 160,0 1650

1. 48,0 48,0 12

2.3.4. 
Залучення 
громадян до 
фізичної 
активності

Проведення спортивних 
заходів Лиманського 
центру фізичного здоров'я 
населення “Спорт для всіх”

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

Кількість 
заходів; 
кількість осіб, 
які візьмуть 
участь у 
заходах

Придбання спортивного 
обладнання та інвентарю 
для Лиманського центру 
фізичного здоров'я 
населення “Спорт для всіх”

Протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
міської ради

Придбання 
спортивного 
обладнання та 
інвентарю, 
одиниць      

6 292,8 6 292,8

2.3.1. 
Підвищення 
доступності 
культурних 
послуг

Організація та проведення 
культурно-масових заходів 
(фестивалі, концерти, 
свята, ювілеї, вечори, 
виставки тощо)

Протягом 
року

Відділ культури 
і туризму 
Лиманської 
міської ради

1 024,328 1 024,328 Кількість 
культурно-
масових 
заходів, 
одиниць

Передплата періодичних 
видань

Протягом 
року

Відділ культури 
і туризму 
Лиманської 
міської ради

Кількість 
комплектів, 
одиниць

Розвиток бібліотечної 
справи: поповнення, 
збереження фондів, 
інформатизація бібліотек, 
тощо

Протягом 
року

Відділ культури 
і туризму 
Лиманської 
міської ради

Збільшення 
кількості 
бібліотечного 
фонду, 
примірників

2.3.2. 
Стимулювання 
ефективного та 
комплексного 
використання 
туристичного 
та курортно-
рекреаційного 
потенціалу 
регіону

Виготовлення облікової 
документації на 
археологічні об'єкти 
культурної спадщини

Протягом 
року

Відділ культури 
і туризму 
Лиманської 
міської ради

Кількість 
об'єктів 
археології, 
одиниць
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Всього 160,0
Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів

2.15. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
1 150,0 150,0 5000

2 45,0 45,0 1

3 26,0 26,0 2

4 Кількість, осіб 2

5 34,0 34,0 30

1 335,013 1 175,013

3.1.1. 
Підвищення 
спроможності 
регіону 
попереджувати
, реагувати та 
ліквідовувати 
наслідки 
надзвичайних 
ситуацій

Організація проведення 
заходів для попередження 
та  ліквідації надзвичайних 
ситуацій і 
життєзабезпечення 
постраждалого населення

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

Придбання 
паливо-
мастильних 
матеріалів, 
літрів

Підтримка безперебійного 
функціонування та 
експлуатаційне -технічне 
обслуговування засобів 
системи оповіщення 
населення про загрозу 
виникнення  надзвичайних 
ситуацій місцевого рівня

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

Укладання 
договору з 
ПАТ 
«Укртелеком», 
одиниць

Технічне  переобладнання 
засобів оповіщення 
населення про загрозу 
виникнення надзвичайних 
ситуацій

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

Придбання 
транслюючих 
блоків, 
одиниць

Розвиток та удосконалення 
системи підготовки 
фахівців керівного складу з 
питань цивільного захисту 
і населення до дій в умовах 
надзвичайної ситуації

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ 

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Виконання комплексних 
заходів щодо захисту 
об'єктів, що забезпечують 
нормальне функціювання 
систем життєдіяльності 
населення

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

Придбання 
вогнегасників 
та 
протипожежни
х сумішей для 
захисту від 
пожеж, 
одиниць
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Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів
6 7,0 7,0 150

7 3,0 3,0 1

8 45,0 45,0 20

9 5

10 10,0 10,0 5

3.1.1. 
Підвищення 
спроможності 
регіону 
попереджувати
, реагувати та 
ліквідовувати 
наслідки 
надзвичайних 
ситуацій

Підвищення обізнаності 
населення про поведінку 
при загрозі або під час 
виникнення надзвичайних 
ситуацій(випуск пам'яток, 
листівок для населення , 
проведення змагань, 
навчань з підготовки 
молоді, непрацюючого 
населення до дій у 
надзвичайних ситуаціях та 
інше).

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

Виготовлення 
листівок, 
пам'яток, штук

Фінансування заходів щодо 
формування страхового 
фонду документації 
об’єктів  місцевих органів 
управління (будови, 
споруди, інженерні мережі 
міської ради)

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

Створення 
страхового 
фонду 
документації, 
одиниць

Накопичення засобів 
індивідуального захисту 
органів дихання для 
забезпечення 
непрацюючого населення

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

Придбання 
засобів 
індивідуальног
о захисту 
органів 
дихання, 
одиниць

Проведення технічної 
інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту 
(цивільної оборони), в 
тому числі тих, що 
належать до комунальної 
власності міської ради

Протягом 
року

Управління та 
відділи  міської 
ради 

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Виготовлення 
технічних 
паспортів 
об’єктів, 
одиниць

Організація проведення 
заходів на випадок  
виявлення та знищення 
вибухонебезпечних 
предметів часів Другої 
світової війни та АТО

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ

Кількість 
заходів, 
одиниць
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Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів
11 30,0 30,0 20

12 100,0 100,0

Всього 450,0 450,0

3.1.1. 
Підвищення 
спроможності 
регіону 
попереджувати
, реагувати та 
ліквідовувати 
наслідки 
надзвичайних 
ситуацій

Забезпечення фінансування 
аварійно -рятувальних 
служб  на водних об'єктах 
за обстеження пляжів 
комунальної власності та 
постійне аварійно — 
рятувальне обслуговування 
водних об'єктів

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ 

Кількість 
послуг 
аварійно -
рятувальних 
служб  на 
водних 
об'єктах, 
одиниць

Придбання матеріально-
технічних засобів для 
поповнення місцевого 
матеріально-технічного 
резерву Лиманської 
об’єднаної територіальної 
громади

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, відділ з 
питань ЦЗ 

Придбання 
матеріально-
технічних 
засобів для 
поповнення 
місцевого 
матеріально-
технічного 
резерву

Відповідно 
номенклатур

и 
матеріальног

о резерву
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2.16. Захист прав і свобод громадян
1. Протидія злочинності

2.

2.17. Соціальний захист населення
1 УСЗН 83,5 83,5 10

2 УСЗН 54198,0 54198,0 1851

3.1.2. 
Підвищення 
суспільної 
правосвідомос
ті та 
попередження 
злочинності

Протягом 
року

Відділ поліції 
№3 
Краматорського 
РУП ГУНП в 
Донецькій 
області

Не 
потребує 
фінансуван
ня

Виявлення, 
розкриття та 
попередження 
вчинених 
злочинів

3.1.3. 
Забезпечення 
особистої 
безпеки жінок 
та чоловіків у 
публічному і 
приватному 
просторах

Забезпечення публічної 
безпеки і порядку

Протягом 
року

Відділ поліції 
№3 
Краматорського 
РУП ГУНП в 
Донецькій 
області

Не 
потребує 
фінансуван
ня

Патрулювання  
та нагляд за 
дорожнім 
рухом

2.2.4. 
Поліпшення 
якості життя 
людей , що 
потребують 
особливої 
соціальної, 
медичної , 
психологічної 
та 
реабілітаційної 
допомоги 

Призначення та виплата 
допомоги дітям, батьки 
яких ухиляються від 
сплати аліментів

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб

Державна соціальна 
допомога сім"ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім"ям 

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб
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3 УСЗН 32142,9 32142,9 930

4 УСЗН 842,4 842,4 51

5 УСЗН 3601,8 3601,8 10

Надання компенсацій та 
допомог особам з 
інвалідністю, дітям з 
інвалідністю,  особам, які 
не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка 
досягла загального 
пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну 
виплату, непрацюючій 
працездатній особі, яка 
доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а 
також за особою, яка 
досягла 80-річного віку

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

компенсацій та 
 допомог, осіб

Надання соціальних 
гарантій фізичним особам, 
які надають соціальні 
послуги громадянам 
похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які 
не здатні до 
самообслуговування і 
потребують сторонньої 
допомоги

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
послуг, осіб

Призначення і виплати 
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 
прийомним батькам за 
принципом «гроші ходять 
за дитиною»

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб
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6 УСЗН 1617,0 1617,0 250

7 УСЗН 129,4 129,4 5

8 УСЗН 6630,8 6630,8 270

9 УСЗН 1940,4 1940,4 66

10 УСЗН 4485,52 4485,52 258

11 УСЗН 63385,58 63385,58 5183

12 УСЗН 9764,24 9764,24 1782

Одноразова натуральна 
допомога "пакунок 
малюка"

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб
Надання послуги з догляду 
за дитиною до 3-х років 
"муніціпальна няня"

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
послуги, осіб

Призначення та виплата 
допомоги на дітей, які 
виховуються у 
багатодітних сім’ях, 
призначається  допомога 
на дітей на третю та 
наступну дитину до 6-
річного віку

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб

Щомісячна грошова 
допомога, особам,які 
проживають разом з 
особою з  інвалідністю I,II 
групи внаслідок 
психічного розладу, 
потребують догляду за 
ними.

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб

Виплата соціальних 
стипендій студентам 
(курсантам) вищих 
навчальних закладів

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

стипендій, осіб

Видатки бюджету за 
призначеними субсидіями

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

субсидій, осіб
Видатки бюджету на 
надання пільг населенню 
на оплату ЖКП і 
придбання твердого палива 
та скрапленого газу

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
пільг, осіб
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13 УСЗН 19,5 19,5 1

14 УСЗН 5,0 5,0 10

15 УСЗН 40,0 40,0 70

16 УСЗН 1500,0 1500,0 11764

Видатки на щомісячну 
виплату грошової 
компенсації витрат на 
автомобільне паливо з 
розрахунку 50 літрів 
високооктанового бензину 
на місяць, відповідно до 
діючих цін на паливо за 
наявності особистого 
транспортного засобу 
особам, які мають особливі 
трудові заслуги перед 
Батьківщиною

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
компенсації, 

осіб

Виплата компенсації 
вартості безоплатного або з 
50% знижкою вартості 
проїзду один раз на рік до 
будь-якого пункту України 
і назад автомобільним, або 
повітряним, або 
залізничним, або водним 
транспортом особам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи віднесених до 1 
та 2 категорії

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
компенсації, 

осіб

Пільги окремим категоріям 
громадян з послуг зв’язку

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
пільг, осіб

Компенсаційні виплати за 
пільгове перевезення 
окремих категорій 
громадян автомобільним 
транспортом

Протягом 
року

Кількість 
пільговиків, 

осіб
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17 УСЗН 2737,1 2737,1 3333

18 УСЗН 45,0 45,0 2

19 УСЗН 48063,4 48063,4 2600

20

осіб з інвалідністю УСЗН 215,3 186,8 28,5 18

УСЗН 79,86 79,86 0,00 9

Компенсаційні виплати за 
пільгове перевезення 
окремих категорій 
громадян залізничним 
транспортом

Протягом 
року

Кількість 
пільговиків, 

осіб

Видатки на відшкодування 
пільг, які надаються 
почесним громадянинам 
Лиманської ОТГ

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
пільг, осіб

Допомога особам, які 
переміщуються з 
тимчасово окупованої 
території України та 
районів проведення 
антитерористичної 
операції для покриття 
витрат на проживання, в 
тому числі на оплату 
житлово-комунальних 
послуг

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб

Забезпечення санаторно-
курортним лікуванням:

Протягом 
року

Кількість осіб з 
інвалідністю, 

яким 
передбачено 

оздоровлення, 
осіб

осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

Протягом 
року

Кількість осіб, 
постраждалих 

внаслідок 
Чорнобильсько
ї катастрофи, 

яким 
передбачено 

оздоровлення, 
осіб
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21

УСЗН 9,16 9,16 14

УСЗН 3,30 3,30 5

22 УСЗН 1030,92 1030,92 221

23 УСЗН 312,0 312,0 15

24 УСЗН 24,5 24,5 4

25 УСЗН 1800,0 1800,0 1098

26 УСЗН 77,40 77,40 28

Виплата компенсацій за 
невикористану санаторно-
курортну путівку:
особам з інвалідністю, 
ветеранам війни

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
компенсації, 

осіб
особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
компенсації, 

осіб
Виплата компенсацій 
постраждалим внаслідок 
аварії  Чорнобильській 
АЕС відповідно до закону 
України   «Про статус і 
соціальних захист 
громадян постраждалих від 
ЧАЕС»

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
компенсацій, 

осіб

Видатки на забезпечення 
дітей з інвалідністю і дітям 
віком  до трьох років, які 
належать до групи ризику 
щодо отримання 
інвалідності, 
реабілітаційних послуг

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

реабілітаційни
х послуг, осіб

Щомісячні стипендії 
особам, яким виповнилось 
100 і більше років

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

стипендії, осіб
Щорічна разова грошова 
допомога ветеранам війни 
до 5 травня

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб
Надання пільг з оплати 
ЖКП та твердого палива  
особам з інвалідністю по 
зору I- II групи та дітям з 
інвалідністю до 18 років по 
зору. 

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
пільг, осіб
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27 УСЗН 8,0 8,0 32

28 УСЗН 20,0 20,0 30

29 УСЗН 2100,0 2100,0

30 УСЗН 200,0 200,0 2

31 УСЗН 30,0 30,0 1

Забезпечення подарунками 
на проведення святкових 
заходів для дітей з 
інвалідністю, які проходять 
курс реабілітації у центрі

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
подарунків, 

осіб

Забезпечення подарунками 
дітей з інвалідністю, які не 
відвідують дошкільні та 
шкільні учбові заклади

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
подарунків, 

осіб

Організація оздоровлення 
та відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки, та дітей, які 
виховуються в сім'ях з 
дітьми, відшкодування 
вартості якого 
здійснюється за рахунок 
коштів  бюджетів усіх 
рівнів

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

відшкодування 
вартості 

путівки, осіб

 10 дітей - 
часткове 

відшкодуван
ня вартості 

путівки;  100 
дітей - повне 
відшкодуван
ня вартості 

путівки

Надання матеріальної 
допомоги на виконання 
капітального ремонту 
квартир (будинків) особам, 
які мають на це право 

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб

Надання одноразової 
матеріальної допомоги 
родині,в якій народилася 
трійня та які зареєстровані 
та мешкають на території 
Лиманської міської 
територіальної громади 

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб
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32 180,0 180,0 9

33 УСЗН 2,0 2,0 5

34 УСЗН 2000,0 2000,0 673

35 УСЗН 200,0 200,0 47

36 УСЗН 12

Надання матеріальної 
допомоги прийомним 
сім'ям та будинкам 
сімейного типу до Дня 
захисту дітей 

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб

Здійснення соціального 
патронажу осіб, звільнених 
з місць позбавлення волі, 
бездомних громадян та 
надання їм в разі потреби, 
одноразової грошової 
допомоги для оформлення 
паспорту

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб

Надання матеріальної 
допомоги особам з  
інвалідністю, ветеранам 
війни  і праці, 
непрацездатним, 
малозабезпеченим 
громадянам, на підставі 
обстеження їх соціально- 
побутових умов 
проживання 

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб

Надання матеріальної 
допомоги на поховання 
виконавцям волевиявлення 
померлих 
малозабезпечених осіб

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб

Організаційне 
забезпечення діяльності   
комісії з питань погашення 
заборгованості (грошового 
забезпечення), пенсій, 
стипендій,  інших 
соціальних виплат та  
податкової заборгованості 
перед бюджетом 
Лиманської територіальної 
громади

Протягом 
року

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
проведених 

засідань 
комісій 
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37 УСЗН 4

38 УСЗН 

4

2

39 УСЗН 100%

 Забезпечення діяльності  
комісій  з питань безпечної 
життєдіяльності населення

Протягом 
року

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
проведених 

засідань 
комісій 

Забезпечення  діяльності 
робочих груп:    

Протягом 
року

 -  з питань легалізації 
трудових відносин та 
зайнятості населення;           
    

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
засідань 

робочої групи 

  -  міжвідомчої робочої 
групи  з питань 
забезпечення реалізації 
рішень, спрямованих на 
підвищення  рівня оплати 
праці  та дотримання норм 
законодавства в частині  
мінімальної заробітної 
плати                                      
                   

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
засідань 

міжвідомчої 
робочої групи

Проведення  повідомної 
реєстрації  колективних 
договорів, підприємств, 
установ та організацій  
Лиманської ТГ усіх форм 
власності та надання 
консультацій

Протягом 
року

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Рівень 
охоплення 

підприємств, 
установ та 
організацій 

Лиманської ТГ 
 колективно-
договірною 
компанією
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40 УСЗН 100%

41 УСЗН 5

Надання рекомендацій 
сторонам колективного 
договору щодо включення 
до колективного договору 
положень Генеральної 
Угоди про регулювання 
основних принципів і норм 
реалізації соціально-
економічної політики і 
трудових відносин в 
Україні на 2019—2021 
роки та Територіальної 
угоди між Донецькою 
облдержадмістрацією, 
Спільним 
представницьким органом 
репрезентативних 
професійних спілок 
Донецької області та 
Об’єднанням організацій 
роботодавців Донецької 
області на 2019-2021 роки

Протягом 
року

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Рівень 
охоплення 

підприємств, 
установ та 
організацій 

Лиманської ТГ 
 колективно-
договірною 
компанією

Здійснення систематичного 
висвітлення у засобах 
масової інформації та на 
Web сайті Лиманської 
міської ради інформації 
щодо стану справ  
колективно-договірної 
роботи, інформації 
домовленостей,  
досягнутих під час 
проведення консультацій 
переговорів сторін 
соціального діалогу та 
оприлюднення інформації 
про стан виконання взятих 
на себе зобов"язань, тощо.

Протягом 
року

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
публікацій, од.
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42 УСЗН 4

43 УСЗН 4

44 УСЗН 4

Забезпечення  здійснення 
соціального діалогу та 
функціонування 
тристоронньої соціально-
економічної ради

Протягом 
року

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
проведених 

засідань 
тристоронньої 

соціально-
економічної 

ради, од.
Реалізація рішень, 
спрямованих на 
підвищення рівня оплати 
праці та дотримання норм 
законодавства в частині 
мінімальної заробітної 
плати

Протягом 
року

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
проведених 

засідань комісії 
з питань 

легалізації 
виплати 

заробітної 
плати та 

зайнятості 
населення, од.  

Поліпшення соціально-
трудових відносин та 
запобігання виникненню 
колективних тудових 
спорів, страйків та актів 
протесту, сприяння 
своєчасному їх вирішенню. 
   

Протягом 
року

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
проведених 
семінарів, 

співбесід, од.
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45 УСЗН 12

46 УСЗН 12

47 УСЗН постійно

Забезпечення проведення 
попереджувальних заходів 
(комісій по заборгованості 
із заробітної плати, 
моніторингу колективних 
звернень громадян з 
питань порушення 
законодавства про працю 
та охорону праці тощо) 
щодо виникнення 
колективних трудових 
спорів, страйків та акцій 
протесту під час 
ускладнень стану 
соціально-трудових  
відносин

Протягом 
року 

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
проведених 
комісій, од.

Організація роботи комісії 
виконкому міської ради 
щодо надання пільг за  
фактичним місцем 
проживання

Протягом 
року

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
проведених 

засідань 
комісії, од.

Організація проведення 
семінарів, нарад, зустрічей, 
круглих столів, інших 
заходів з питань соціально-
трудових відносин

Протягом 
року

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Забезпечення 
висвітлення в 

засобах 
масової 

інформації 
питань з 

соціального 
захисту 

працівників,  
рівня 

виробничого та 
невиробничого 

травматизму
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48 УСЗН 175,0 175,0

49 УСЗН 6,6 6,6 150

50 УСЗН 47,6 47,6 35

51 УСЗН 8,8 8,8 4

52 УСЗН 17,5 17,5 36

Запровадження механізму 
фінансування  
ветеранських громадських 
організацій та  
громадських об'єднань осіб 
з інвалідності у 
відповідності до ПКМУ від 
14.02.2018 № 156 та від 
03.03.2020 №166

Протягом 
року

Участь 
громадських 
організацій у 

конкурсі 
проєктів щодо 

фінансової 
підтримки

Виготовлення посвідчень 
батьків багатодітної сім’ї 
та дитини з багатодітної 
сім’ї

Протягом 
року

Кількість 
виготовлених 

посвідчень, од. 

Пільгове медичне 
обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
пільгового 
медичного 

обслуговуванн
я, осіб

Видатки на поховання 
учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю 
внаслідок війни

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

осіб

Компенсаційні виплати 
особам з інвалідністю на 
бензин, ремонт, технічне 
обслуговування 
автомобілів, мотоколясок і 
на транспортне 
обслуговування

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

компенсації,осі
б
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53 УСЗН 262,8 262,8 51

54 УСЗН 133,5 133,5 78

Виплата щомісячної 
допомоги учням закладів 
професійної (професійно-
технічної) освіти, 
студентам (курсантам) 
закладів фахової 
передвищої освіти, 
закладів вищої освіти з 
числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб

Надання одноразової  
грошової допомоги у 
зв`язку з роковинами 
Чорнобильської  
катастрофи 1 категорії

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб
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55 УСЗН 325 325 1625

240500,78 229152,58 547,6 10800,6
Пенсійне забезпечення

Надання одноразової 
матеріальної допомоги 
особам, які знаходяться на 
обліку в управлінні 
соціального захисту 
населення Лиманської 
міської ради та 
зареєстровані на території 
Лиманської міської 
територіальної громади:
- особам з інвалідністю до 
Міжнародного Дня людей з 
інвалідністю (3 грудня);
- ветеранам Другої світової 
війни та прирівняним до 
них особам до Дня 
перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні (9 
травня);
- воїнам-
інтернаціоналістам до Дня 
вшанування учасників 
бойових дій на території 
інших держав (15 лютого);
- постраждалим внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи до чергової 
річниці з дня аварії на 
ЧАЕС (26 квітня).

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб

Всього по розділу 
«Соціальний захист 
населення»
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1.

Всього: 240500,78 229152,58 547,6 10800,6
2.18. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1. 900,0 450,0 450,0 3 квартири

2. 120,0 120,0

3.2.1. 
Підвищення 
якості та 
доступності 
адміністративн
их та 
соціальних 
послуг

Розвиток установ і закладів 
системи соціального 
захисту населення, 
наближення їх послуг до 
громадян. Створення 
(відкриття) агентського 
пункту в смт Зарічне

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради, 
Управління 
ПФУ

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Створення 
агентських 
пунктів, од.

1  

3.2.3. 
Поліпшення 
житлових умов 
населення

Придбання житла  для 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх 
числа на умовах 
співфінансування

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет міської 
ради

Надання житла 
 дітям-сиротам 
та дітям, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
особам з їх 
числа

Надання одноразової 
допомоги на облаштування 
 дитячих будинків 
сімейного типу

Протягом 
року

Служба у 
справах дітей 
міської ради

Створення 
належних умов 
проживання 
дітей-сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, в 
дитячих 
будинках 
сімейного типу

Придбання 
побутової 
техніки, 
меблів 3 
дитячим 
будинкам 
сімейного 
типу
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3. 120,0 120,0

1. 7,0 7,0

2. 5,0 5,0 250 брошюр

3.2.3. 
Поліпшення 
житлових умов 
населення

Надання одноразової 
допомоги на облаштування 
прийомних сімей

Протягом 
року

Служба у 
справах дітей 
міської ради

Створення 
належних умов 
проживання 
дітей-сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, в 
прийомних 
сім’ях

Придбання 
побутової 
техніки, 
меблів 6 
прийомним 
сім’ям

2.1.3. 
Створення 
умов для 
самореалізації 
молодих дівчат 
і хлопців

Проведення заходу до Дня 
захисту прав дітей

Протягом 
року

Служба у 
справах дітей 
міської ради

Проведення 
святкового 
заходу
для вихованців 
центру 
соціально-
психологічної
реабілітації 
дітей та 
надання  
подарунків 

35 одиниць 
подарунків

Проведення заходу до Дня 
усиновлення

Протягом 
року

Служба у 
справах дітей 
міської ради

Виготовлення 
інформаційно - 
рекламної 
продукції, 
спрямованої на 
популяризацію 
національного 
усиновлення, 
влаштування 
дітей - сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування до 
сімейних форм 
виховання 
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1. 15,0 15,0 1

1. 133,1 133,1 4

Всього 133,1 717,0 450,0

Інше завдання: 
забезпечення 
права дітей на 
виховання в 
сім'ї

Ведення електронного 
обліку дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, дітей які 
опинилися в складних 
життєвих обставинах 
кандидатів в усиновлювачі, 
опікуни, піклувальники, 
прийомні батьки, батьки-
вихователі 

Протягом 
року

Служба у 
справах дітей 
міської ради

Придбання 
антивірусної 
програми, 
одиниць

Інше завдання: 
забезпечення 
надання 
соціальних 
послуг дітям, 
які опинились 
у складних 
життєвих 
обставинах та 
забезпечення 
соціально-
правового 
захисту дітей

Покращення матеріально-
технічної бази центру 
соціально-психологічної 
реабілітації дітей

Протягом 
року

Служба у 
справах дітей 
міської ради, 
центр 
соціально-
психологічної 
реабілітації 
дітей м. Лиман

Придбання 
пароконвектом
ату, 
морозильної 
лари, 
холодильника, 
ноутбуку

1 300,1
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2.19.  Житлове господарство та комунальна інфраструктура

1.

Житлове господарство

1.1

1.1.1 968,656 968,656 1038

1.1.2 492,098 492,098 4

Всього 1460,754 0,000 0,000 1460,754 0,000 0,000

1.2

1.2.1 400,000 200,000 200,000 20

Всього 400,000 0,000 0,000 200,000 0,000 200,000

1860,754 0,000 0,000 1660,754 0,000 200,000

3.2.3 
Поліпшення 
житлових умов 
населення

Забезпечення якісного 
управління житловим 
фондом та поліпшення 

умов проживання 
мешканців

Капітальний ремонт 
житлового фонду

Капітальний ремонт 
системи опалення та 

холодного водопостачання 
житлового будинку №9А, 

вул.Оборони, м.Лиман 
(коригування)

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Площа 
будинку, м²

Коригування проектно-
кошторисної документації 

капітального ремонту 
житлових будинків, 

виготовленої до 2021 року 
(вул. Оборони, 9а; вул. 
Студенська, 2; вул. Лесі 

Українки, 6; вул. Гасієва, 2 
м. Лиман)

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Кількість ПКД, 
одиниць

Поточний ремонт 
житлового фонду

Поточний ремонт під'їздів 
у житлових будинках-
конкурс міні-проектів 

(50*50)

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Кількість 
під“їздів, 
одиниць

Всього житлове 
господарство
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2.

2.1 500,000 500,000 1

Всього 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000

3.

Теплопостачання

3.1 13632,360 13632,360 1

3.2 13860,000 13860,000 154

Всього 27492,360 0,000 0,000 0,000 27492,360 0,000

4.

Водопостачання

3.2.3 
Поліпшення 
житлових умов 
населення

Підтримка житлового 
фонду при створенні та 

функціонуванні 
об'єднаннь співвласників 

багатоквартирних 
будинків

Місцева Програма 
підтримки ОСББ

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

Кількість 
програм, 
одиниць

4.3.1. 
Забезпечення 
справедливої 
траснформації 
вугільної 
галузі та 
підвищення 
ефективності 
управління 
традиційними 
електричними 
ресурсами

Забезпечення реалізації 
заходів з капітального 

ремонту та реконструкції 
теплового господарства

Реконструкція котельні 
№10 м.Лиман 
(коригування)

Протягом 
року

ОКП 
"Донецьктеплок

омуненерго"

Кількість 
котелень, 
одиниць

Оснащення приладами 
обліку теплової енергії 

житлових будинків 
м.Лиман та коригування 

ПКД

Протягом 
року

ОКП 
"Донецьктеплок

омуненерго"

Кількість 
будинків, од.

3.2.2. надання 
сервісних 
послуг із 
водопостачанн
я та 
водовідведенн
я

Забезпечення реалізації 
заходів з капітального 

ремонту та реконструкції 
водопровідно-

каналізаційного 
господарства
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4.1 3931,200 3931,200 208

4.2 120,000 120,000 кВт 34286

4.3 80,000 80,000 14

Всього 4131,200 0,000 0,000 200,000 3931,200 0,000

3.2.2. надання 
сервісних 
послуг із 
водопостачанн
я та 
водовідведенн
я

Забезпечення 
стовідсоткового оснащення 

будівель вузлами 
комерційного обліку

Протягом 
року

КП "Компанія 
"Вода Донбасу" 

Лиманське 
ВУВКГ, згідно 

результатів 
проведення 

тендера

Кількість 
будинків, од.

Оплата спожитої 
електроенергії водяними 

свердловинами, що 
знаходяться в 

господарчому віданні 

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Поточний ремонт насосних 
агрегатів

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

 Кількість 
нассосних 
агрегатів, 
одиниць
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5.

5.1.

5.1.1 4350,000 4350,000

5.1.2 9600,000 9600,000 9082

5.1.3 4422,654 4422,654 5216

Благоустрій територій 
населених пунктів

 1.3.1. 
Підвищення
якості та 
доступності 
транспортно-
логістичних 
послуг з 
урахуванням 
внутрішніх та 
міжрегіональн
их зв’язків

Утримання та ремонт 
дорожньо-мостового 

господарства 
(комунального значення)

Дорожньо-мостове 
господарство

Поточний ремонт доріг по 
місту, селам та селищам, 

грейдерування та поточний 
ремонт тротуарів

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Здійснено 
поточний 

ремонт доріг, 
м²

Поточний 
ремонт - 

4973, 
грейдеруван
ня — 22727, 

ремонт 
тротуарів - 

655
Капітальний ремонт доріг 

комунальної власності 
Лиманської об'єднаної 
територіальної громади 
(вул.Свободи ІІ черга 

м.Лиман)

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

 Здійснено 
капітальний 

ремонт дороги, 
м²

Капітальний ремонт 
тротуарів комунальної 
власності Лиманської 

об'єднаної територіальної 
громади (вул.Пушкіна, 

вул.Петропавлівська, вул. 
Слобожанська м.Лиман)

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

 Здійснено 
капітальний 

ремонт 
тротуарів, м²
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5.1.4 2244,497 2244,497 5

5.1.5 50,000 50,000 33

5.1.6 100,000 100,000 19/300

5.1.7 190,000 190,000

5.1.8 100,000 100,000 зупинок - 64

5.1.9 227,500 227,500 60

5.1.10 166,400 166,400 6930

 1.3.1. 
Підвищення
якості та 
доступності 
транспортно-
логістичних 
послуг з 
урахуванням 
внутрішніх та 
міжрегіональн
их зв’язків

Коригування проектно-
кошторисної документації 

капітального ремонту, 
виготовленої до 2021 року: 
капітальний ремонт дороги 

по вул. Свободи (1, 11 
черга); капітальний ремонт 

тротуарів (вул. Пушкіна, 
вул. Петропавлівська, вул. 

Ринкова, озеро 
Ломоносівське)

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

 Кількість 
ПКД, одиниць

Придбання дорожніх 
знаків

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

 Кількість 
дорожніх 

знаків, 
одиниць

Придбання фарби для 
розмітки проїзної частини 

автомобільних доріг та 
послуги з розмітки

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Здійснено 
розмітку доріг, 

придбано 
форби, км, кг

Придбання 
протиожеледного 

матеріалу та солі для 
утримання доріг в зимовий 

період

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Придбано 
матеріалів, тон

сіль - 115, 
суміш - 274

Придбання матеріалів для 
поточного ремонту 

зупинок громадського 
транспорту

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
зупинок, 
одиниць

Витрати на оплату 
зарплати для робітників, 
які виконують роботи з 

утримання доріг 
комунальної власності 

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
штатних 
одиниць

Витрати на оплату ПММ 
для транспорту, який 

використовують для робіт 
з утримання доріг 

комунальної власності 

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
ПММ, літрів
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5.1.11 10,080 10,080

5.1.12 2,000 2,000 13

5.1.13 95,000 95,000 1

Всього 21558,131 0,000 0,000 21558,131 0,000 0,000

5.2.

Зовнішнє освітлення

5.2.1 3400,000 0,000 0,000 3400,000 0,000 0,000 971428

5.2.1.1 1900,000 1900,000 542857

5.2.1.2 1500,000 1500,000 428571

5.2.2 620,000 620,000 1636

5.2.3 630,000 630,000 1586

Всього 4650,000 0,000 0,000 4650,000 0,000 0,000

 1.3.1. 
Підвищення
якості та 
доступності 
транспортно-
логістичних 
послуг з 
урахуванням 
внутрішніх та 
міжрегіональн
их зв’язків

Витрати на оплату 
запасних частин 

транспорту, який виконує 
роботи з утримання доріг 

комунальної власності

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Утримання 
транспортних 

засобів, 
одиниць

автомобілі - 
7, трактор - 

4

Витрати на оплату 
спецодягу та 

спецінвентарю для 
робітників, які виконують 
роботи з утримання доріг 

комунальної власності

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
спецодягу, 
одиниць

Проведення досліджень та 
розробка схеми організації 
дорожнього руху по вул. 
Костянтина Гасієва в м. 

Лиман Донецької області

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
досліджень, 

схем

Утримання, ремонт та 
будівництво об’єктів 

зовнішнього освітлення

Завдання 4.3.1. 
Забезпечення 
справедливої 
трансформації 
вугільної 
галузі та 
підвищення 
ефективності 
управління 
традиційними 
енергетичними 
ресурсами 

Оплата за зовнішнє 
освітлення в т.ч.:

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Сплачено за 
електроенергію

, кВт

Оплата за освітлення 
вулиць м. Лиман

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Сплачено за 
електроенергію

, кВт

Оплата за освітлення сіл та 
селищ Лиманської МТГ

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Сплачено за 
електроенергію

, кВт
Утримання зовнішнього 

освітлення м. Лиман
Протягом 

року
КП "Лиманська 

СЄЗ"
Кількість 
мереж, км

Утримання зовнішнього 
освітлення сіл та селищ 

Лиманської МТГ 

Протягом 
року

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Кількість 
мереж, км
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5.3.

Зелене господарство

5.3.1 50,000 50,000 2500

5.3.2 100,000 100,000 20

5.3.3 16,000 16,000 1200

5.3.4 496,000 496,000 60

5.3.5 224,000 224,000 9340

5.3.6 70,800 70,800

4.1.4. 
Зниження 
навантаження 
на атмосферне 
повітря 

Утримання зелених 
насаджень загального 

користування

Придбання квіткових 
рослин, насіння трави для 

озеленення території 
Лиманської МТГ

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Придбано 
квіткових 
рослин,  
одиниць

Придбання  
комплектуючого та 

видатного матеріалу до 
газонокосарок, бензопил, 

гілкорізу

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
матеріалів, 
комплектів

Витрати на воду для 
поливу зелених насаджень

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Сплачено за 
воду, літрів

Витрати на оплату 
зарплати для робітників, 
які виконують роботи з 

утримання зелених 
насаджень громади

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
штатних 
одиниць

Витрати на оплату ПММ 
для транспорту, мотокос, 

бензопил, які 
використовують для робіт 

з утримання зелених 
насаджень громади

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
ПММ, літрів

Витрати на оплату 
запасних частин 

транспорту, який виконує 
роботи з утримання 
зелених насаджень 

громади

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
транспортних 

засобів, 
одиниць

автомобілі - 
7, трактор - 

4
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5.3.7 20,000 20,000 190

Всього 976,800 0,000 0,000 976,800 0,000 0,000

5.4.

Похоронна справа

5.4.1 80,000 80,000

5.4.2 30,000 30,000 20

5.4.3 16,250 16,250 69

5.4.4 199,710 199,710 60

5.4.5 22,400 22,400 930

4.1.4. 
Зниження 
навантаження 
на атмосферне 
повітря 

Витрати на оплату 
спецодягу та 

спецінвентарю для 
робітників, які виконують 

роботи з утримання 
зелених насаджень 

громади

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
спецодягу, 
інвентарю, 

одиниць

3.4.1. 
Впровадження 
інформаційних 
технологій у 
сфери надання 
послуг 
населенню 

Утримання та 
благоустрій місць 

поховань, поховання 
безрідних та 

фінансування робіт з 
інвентаризації земельних 

ділянок під кладовища

Придбання матеріалів для 
поточного ремонту 

пам'ятників

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

 Придбано 
матеріалів, 

одиниць

69 (в тому 
числі 15 на 

кладовищах)

Придбання продукції 
ритуального призначення 
для поховання безрідних 

громадян

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
поховань

Придбання вінків для 
вшанування пам'яті

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

 Придбано 
вінків, одиниць

Витрати на оплату 
зарплати робітників, які 

виконують роботи з 
утримання та благоустрою 
місць поховання громади

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
штатних 
одиниць

Витрати на оплату ПММ 
для транспорту, мотокос, 

бензопил, які 
використовують для робіт 

з утримання та 
благоустрою місць 
поховання громади

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
МПП, літрів
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5.4.6 3,000 3,000

5.4.7 1,000 1,000 7

Всього 352,360 0,000 0,000 352,360 0,000 0,000

5.5.

Утримання територій

5.5.1 3284,540 3284,540 60

5.5.2 787,200 787,200 31870

Витрати на оплату 
запасних частин 

транспорту, який виконує 
роботи з утримання та 

благоустрою місць 
поховання громади

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
транспортних 

засобів, 
одиниць

автомобілі - 
7, трактор - 

4

Витрати на оплату 
спецодягу та 

спецінвентарю для 
робітників, які виконують 

роботи з утримання та 
благоустрою місць 
поховання громади

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
спецодягу, 
одиниць

4.2.1. 
Удосконалення 
системи збору 
та 
перероблення 
твердих 
побутових 
відходів

Санітарне очищення, 
придбання обладнання та 

ліквідація стихійних 
звалищ

Витрати на оплату 
зарплати робітників, які 

виконують роботи з 
санітарного утримання 
об'єктів благоустрою 

громади

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
штатних 
одиниць

Витрати на оплату ПММ 
для транспорту, мотокос, 

бензопил, які 
використовують для робіт 
з санітарного утримання 

об'єктів благоустрою 
громади

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
ПММ, літрів
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5.5.3 216,120 216,120

5.5.4 77,000 77,000 477

Всього 4364,860 0,000 0,000 4364,860 0,000 0,000

5.6.

Майданчики

5.6.1 80,000 80,000 71

5.6.2 300,000 300,000 10

Витрати на оплату 
запасних частин 

транспорту, який виконує 
роботи з санітарного 
утримання об'єктів 

благоустрою громади

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
транспортних 

засобів, 
одиниць

автомобілі - 
7, трактор - 

4

Витрати на оплату 
спецодягу та 

спецінвентарю для 
робітників, які виконують 

роботи з санітарного 
утримання об'єктів 

благоустрою громади

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
спецодягу, 
інвентарю, 

одиниць

3.4.1. 
Впровадження 
інформаційних 
технологій у 
сфери надання 
послуг 
населенню 

Утримання, ремонт та 
будівництво дитячих і 

спортивних майданчиків

Придбання матеріалів для 
поточного ремонту 

дитячих ігрових 
майданчиків

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

 Благоустрій 
майданчиків, 

одиниць

Придбання, доставка та 
встановлення елементів 

дитячих ігрових 
майданчиків для 

встановлення на території 
Лиманської МТГ

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

 Придбано 
елементів для 

ігрових 
майданчиків
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5.6.3 200,000 200,000 910

Всього 580,000 0,000 0,000 580,000 0,000 0,000

5.7.

Інше

5.7.1 300,000 300,000

5.7.2 80,000 80,000

5.7.3 20,000 20,000 24

5.7.4 Придбання постерів 20,000 20,000 60

5.7.5 200,000 200,000 80

Всього 620,000 0,000 0,000 620,000 0,000 0,000
Всього благоустрій 33102,151 0,000 0,000 33102,151 0,000 0,000

6 Фінансова підтримка

Придбання та перевезення 
піску на дитячі ігрові 

майданчики Лиманської 
МТГ

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

 Придбано 
піску, м³

Інші заходи з 
благоустрою, які не 

підпадають під пункти 
наведені вище

Утримання та придбання 
камер відеоспостереження, 
розташованих на території 

Лиманської МТГ

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
камер 

відеоспостереж
ення, одиниць

утримання - 
38, 

придбання - 
3

Витрати на оплату 
матеріальних, виробничих, 
адміністративних витрат, 

які пов'язані з утриманням 
об'єктів благоустрою 

Лиманської МТГ

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Сплачено за 
утримання 

об“єктів 
благоустрою, 

кВт, м³, послуг

освітлення - 
10000, 

водопостача
ння - 50, 

медогляд - 5, 
страховка - 

5, техогляд - 
3

Придбання прапорів для 
встановлення на в'їзній 

стелі

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Придбано 
прапорів, 
одиниць

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

 Придбано 
постерів, 
одиниць

Послуги з відлову 
безпритульних тварин

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 

Зеленбуд"

Кількість 
тварин
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6.1 16157,400 16157,400 1

Всього 16157,400 0,000 0,000 16157,400 0,000 0,000
Всього за Програмою 83243,865 0,000 0,000 51620,305 31423,560 200,000

2.20. Розвиток районів та територіальних громад області
1 300

2 300

 Надання фінансової 
 підтримки обласному 

комунальному 
підприємству 

 "Донецьктеплокомуненерг
о" в рамках виконання 

Меморандуму про 
взаєморозуміння щодо 

врегулювання проблемних 
питань у сфері постачання 

теплової енергії та 
постачання гарячої води в 

опалювальному 
періоді 2021/2022 рр. та 

ст.28 Закону України "Про 
Державний бюджет 
України на 2022 рік" 
(субвенція обласному 
бюджету Донецької 

області)

Протягом 
року

ОКП 
"Донецьктеплок

омуненерго"

Надано 
підтримки, 

одиниць

3.2.1. 
Підвищення 
якості та 
доступності 
адміністративн
их та 
соціальних 
послуг

Надання якісних 
адміністративних послуг 
населенню

Протягом 
року

Відділ надання 
адміністративни
х послуг 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не 
потребує 
фінансуван
ня

Кількість видів 
послуг

Спрощення процедур 
надання та отримання 
адміністративних послуг, 
забезпечення їх 
доступності

Протягом 
року

Відділ надання 
адміністративни
х послуг 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не 
потребує 
фінансуван
ня

Кількість видів 
послуг
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3 - -

4 9

Всього

 2.21. Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб
1 УСЗН 634,5 634,5 359

2 УСЗН 275,4 275,4 7

3.2.1. 
Підвищення 
якості та 
доступності 
адміністративн
их та 
соціальних 
послуг

Запровадження нових 
підходів у діяльності 
Центру надання 
адміністративних послуг 

Протягом 
року

Відділ надання 
адміністративни
х послуг 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не 
потребує 
фінансуван
ня

Підвищення кваліфікації 
адміністраторів ЦНАП

Протягом 
року

Відділ надання 
адміністративни
х послуг 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не 
потребує 
фінансуван
ня

Кількість 
адміністраторі
в, які пройшли 
навчання

2.2.4. 
Поліпшення 
якості життя 
людей , що 
потребують 
особливої 
соціальної, 
медичної , 
психологічної 
та 
реабілітаційної 
допомоги 

Одноразова виплата 
учасникам  АТО, ООС і  
членам сімей загиблих 
учасників АТО, ООС

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
одноразової 

виплати, осіб

Щомісячна виплата в 
розмірі одного 
прожиткового мінімуму 
особам з інвалідністю 
внаслідок війни з числа 
учасників АТО, ООС, 
сім'ям загиблих (померлих) 
та зниклих безвісті 
учасників АТО,  ООС

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
щомісячних 
виплат, осіб
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3 УСЗН 71,4 71,4 7

4 УСЗН 16,13 16,13 1

5 УСЗН 55,0 55,0 20

6 УСЗН 143,37 143,37 10

8 УСЗН 8,0 8,0 8

9 УСЗН 100,0 100,0

10 УСЗН 122,0 122,0 20

Всього: 222,5 122,0 1081,3

Відшкодування 50 % 
сплати за ЖКП та 
придбання твердого палива 
родинам загиблих 
учасників АТО та ООС

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

відшкодування
, осіб

Забезпечення учасників 
АТО та ООС  санаторно-
курортним лікуванням

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
санаторно-
курортних 

путівок, осіб
Професійна адаптація  
учасників АТО та ООС

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
послуг, осіб

Психологічна реабілітація 
учасників АТО та ООС

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 
послуг, осіб

Виплати грошової 
компенсації вартості 
проїзду учасників 
Революції Гідності та 
учасників АТО та ООС до 
реабілітаційних установ 
для проходження 
психологічної реабілітації 
та назад

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

грошової 
компенсації, 

осіб

Заходи щодо вшанування 
пам'яті  загиблих учасників 
АТО/ООС

Протягом 
року

Вшанування 
пам“яті 

загиблих 
учасників АТО 

/ООС
Надання одноразової 
матеріальної допомоги 
особам з інвалідністю 
внаслідок війни  з числа 
учасників  
антитерористичної 
операції та членам сімей 
загиблих учасників АТО

Протягом 
року

Кількість 
отримувачів 

допомоги, осіб

1 425,8 
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2.22. Впровадження заходів територіального планування

1. 265,0 265,0 1 проєкт

2. 730,0 730,0 1 проєкт

Всього 995,0 995,0

Інше завдання: 
поліпшувати 
спроможність 
нових громад з 
метою 
покращення 
управління і 
надання 
якісних 
публічних 
послуг через 
відновлення та 
розвиток 
інфраструктур
и надання 
послуг на 
обласному, 
районному та 
місцевому 
рівнях

Виготовленню із 
застосуванням 
геоінформаційних 
технологій у цифровій 
формі актуалізованої 
картографічної основи 
території смт Зарічне в 
масштабі 1:2000

Протягом 
року

Відділ 
містобудування 
та архітектури 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Містобудівна 
документація 

Внесення змін до 
генерального плану смт 
Зарічне з розробленням 
плану зонування

Протягом 
року

Відділ 
містобудування 
та архітектури 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Містобудівна 
документація 
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2.23. Розвиток громадянського суспільства
Інше:

1 6

2 4

3 за потребою

4 12

5 4

Проведення тренінгів, 
круглих столів, 
конференцій та інших 
заходів з представниками 
ІГС 

Протягом 
року

Відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики, 
виконавчого 
комітету 
міської ради, 
відділ 
культури і 
туризму 
міської ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
заходів

Розробка інформаційних 
матеріалів щодо створення 
та діяльності громадських 
об’єднань 

Протягом 
року

Відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики
виконавчого 
комітету 
міської ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
розроблених 

інформаційних 
матеріалів 

Проведення Консультацій з 
громадськістю згідно 
Плану Проведення 
консультацій з 
громадськістю 

Протягом 
року

Відділи та 
управління 
міської ради та 
її виконавчого 
комітету 

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Наради, круглі 
столи тощо 

Сприяння діяльності 
Громадської ради при 
виконавчому комітеті 
Лиманської міської ради

Протягом 
року

Відділ з питань 
внутрішньої 
політики
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
засідань

Сприяння діяльності Ради 
старост смт, сіл і селищ 
Лиманської ТГ та голів 
комітетів мікрорайонів м. 
Лиман

Протягом 
року

Відділ з питань 
внутрішньої 
політики
виконавчого 
комітету міської 
ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
засідань
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6 9

7 1000,0 1000,0

8 1

Всього: 1000,0 1000,0

Оновлення положень 
Статуту Лиманської ТГ та 
їх затвердження

Протягом 
року

Відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики
виконавчого 
комітету 
міської ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
положень

Реалізація місцева цільова 
програма "Громадський 
бюджет Лиманської 
об’єднаної територіальної 
громади на  2021 рік" 

Протягом 
року

Відділ 
інвестиційної 
діяльності 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Кількість 
проектів

Відповідно 
до 

результатів 
конкурсу 

Розробка Положення з 
проведення конкурсу щодо 
визначення програм 
(проектів, заходів),  
розроблених 
 громадськими 
організаціями для 
реалізації, яких надається 
фінансова підтримка з 
місцевого бюджету 
відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 12.10.2011 № 
1049

Протягом 
року

Відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики
виконавчого 
комітету 
міської ради

Не 
потребує 

фінансуван
ня

Кількість 
розроблених 

положень
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Ціль 4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування
2.24. Охорона навколишнього природного середовища

1. Охорона атмосферного повітря

1. 12,0 12,0 1

2. Охорона і раціональне використання земель та мінеральних ресурсів

1. 15,0 15,0 5

3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду

Завдання 4.1.4. 
Зниження 
навантаження 
на атмосферне 
повітря 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 
області на 
період до 2027 
року

Проведення робіт з 
інвентаризації 

стаціонарних джерел 
забруднення атмосферного 
повітря, п. 23 пост. КМУ 

від 17.09.1996 №1147

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 
"Зеленбуд"

Кількість звітів 
з 

інвентаризації 
джерел 

забруднення, 
од. 

Завдання 4.1.5. 
Збереження 
біологічного
та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості
земель 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 
області на 
період до 2027 
року

Проведення обстеження 
грунтів, п. 34 пост. КМУ 

від 17.09.1996 №1147
Протягом 

року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

Відбор проб 
для аналізу 
забруднень 
грунтів, од.
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1. 62,0 62,0 1

2. 30,0 30,0

Завдання 4.1.5. 
Збереження 
біологічного
та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості
земель 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 
області на 
період до 2027 
року

Розроблення документації 
із землеустрою для 

територій та об’єктів 
природно-заповідного 

фонду, а саме розроблення 
(оновлення) документації 

із землеустрою 
ландшафтного заказника 

місцевого значення 
«Ямполівський», п. 62-1 

пост. КМУ від 17.09.1996 
№1147

Протягом 
року

 Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

Кількість 
розробленої 
(оновленої) 

документації із 
землеустрою, 

од. 

Завдання 4.1.5. 
Збереження 
біологічного
та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості
земель 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 
області на 
період до 2027 
року

Проведення спеціальних 
заходів, спрямованих на 

запобігання знищенню чи 
пошкодженню природних 
комплексів територій та 

об'єктів природно-
заповідного фонду, а саме 

встановлення єдиних 
державних знаків та 
аншлагів природно-

заповідного фонду на 
території ландшафтного 

заказника місцевого 
значення «Ямполівський», 

п. 60  пост. КМУ від 
17.09.1996 №1147

Протягом 
року

 Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

Кількість 
встановлених 

знаків, од. 
Кількість 

встановлених 
аншлагів, од. 

                10   
                       
                       
  2
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3. 1,0 1,0 1

4. 49,0 49 1

Завдання 4.1.5. 
Збереження 
біологічного
та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості
земель 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 
області на 
період до 2027 
року

Проведення спеціальних 
заходів, спрямованих на 

запобігання знищенню чи 
пошкодженню природних 
комплексів територій та 

об'єктів природно-
заповідного фонду, а саме 

встановлення єдиних 
державних знаків та 
аншлагів природно-

заповідного фонду на 
території гідрологічної 

пам'ятки природи 
місцевого значення 

«Джерела», п. 60  пост. 
КМУ від 17.09.1996 №1147

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

Кількість 
встановлених 
знаків, од.  

Завдання 4.1.5. 
Збереження 
біологічного
та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості
земель 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 
області на 
період до 2027 
року

Проведення спеціальних    
заходів, спрямованих на 
запобігання знищенню чи 
пошкодженню природних 

комплексів територій 
та об'єктів природно-
заповідного фонду, 

зокрема розробка місцевої 
схеми формування 
екологічної мережі 
Лиманської міської 

територіальної громади 
Донецької області, п. 60 

пост. КМУ від 17.09.1996 
№1147

Протягом 
року

 Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

Кількість 
розроблених 

схем, од.
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5. 28620,3 28620,3 1,45

4. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

1. 142,0 142,0 14

5. Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища

Завдання 4.1.5. 
Збереження 
біологічного
та 
ландшафтного 
різноманіття, 
родючості
земель 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 
області на 
період до 2027 
року

Капітальний ремонт 
елементів благоустрою 

території парку ім. Кизима 
у місті Лиман Донецької 
області, п. 47 пост. КМУ 

від 17.09.1996 №1147

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 
"Зеленбуд"

Покращення 
екологічного 
стану об'єктів 

зеленого 
господарства, 

площа, га

Завдання 4.2.1. 
Удосконалення 
системи
збору та 
перероблення 
твердих 
побутових
відходів 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 
області на 
період до 2027 
року

Придбання обладнання для 
збору відходів, а саме 

придбання контейнерів для 
збору ТПВ,  п. 68
пост. КМУ від 

17.09.1996 №1147

Протягом 
року

КП 
"Лиманський 
"Зеленбуд"

Кількість 
придбаних 

контейнерів 
для збору ТПВ 
об'ємом 1,1 м3 
кожний, од. 
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1. 16 16 500

2. 49,9 49,9 1

3. 25,0 25,0 3

Всього 29022,2 247,9 28774,3

Завдання 4.1.2. 
Підвищення 
екологічної
свідомості 
населення
Стратегії 
розвитку 
Донецької 
області на 
період до 2027 
року

Видання поліграфічної 
продукції з екологічної 
тематики,  створення 
бібліотек,  відеотек, 

фонотек тощо, п. 80  пост. 
КМУ від 17.09.1996 №1147

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

Кількість 
виданої 

поліграфічної 
продукції, од. 

Завдання 4.1.1. 
Удосконалення 
публічного 
екологічного 
управління та 
моніторингу 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 
області на 
період до 2027 
року

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, п. 82  пост. КМУ від 
17.09.1996 №1147

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

Розроблення 
звіту 

стратегічної 
екологічної 
оцінки, од. 

Завдання 4.1.1. 
Удосконалення 
публічного 
екологічного 
управління та 
моніторингу 
Стратегії 
розвитку 
Донецької 
області на 
період до 2027 
року

Функціонування державної 
системи моніторингу 

навколишнього 
природного середовища, п. 

76 пост. КМУ від 
17.09.1996 №1147

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

Кількість 
проведених 

досліджень, од. 
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2.25. Енергозабезпечення та енергоефективність

1 120,0 120,0

2 600,0 600,0

3 2361,9 2361,9

Всього по розділу: 3081,9 0,0 0,0 3081,9 0,0 0,0

4.3.1. 
Забезпечення 
справедливої 
трансформації 
вугільної 
галузі та 
підвищення 
ефективності 
управління 
традиційними 
енергетичними 
ресурсами

Розробка ПКД, 
проходження експертизи, 

отримання позитивно-
експертного звіту ДНЗ № 2 
до проєкту «Будівництво 

блочно-модульної котельні 
на альтернативном виді 
палива розрахунковою 

потужністю 100 кВт. ДНЗ 
№ 2 Лиманської міської 

ради»

протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 

та спорту  
Лиманської 
міської ради

Розроблено 
документів, од.

      ПКД - 1   
                

Експертиза - 
1           

Експертний 
звіт - 1    

Встановлення блочно-
індивідуального теплового 
пункта (автоматичне 
регулювання по режиму 
работи закладу та 
внутрішній температурі) 
ДНЗ № 4

протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 

та спорту  
Лиманської 
міської ради

Встановлено 
обладнання, 

од.  

1 од.  
Економія  
коштів на 
опалення - 

40%

4.3.2. Розвиток 
альтернативної 
енергетики

Будівництво блочно-
модульної котельні на 
альтернативном виді 
палива розрахунковою 
потужністю 100 кВт. ДНЗ 
№ 2 Лиманської міської 
ради

протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 

та спорту  
Лиманської 
міської ради

Будівництво 
котельні, од.

1 од. 
Економія 
коштів на 
опалення - 

228,9 
тис.грн.
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тис.грн

Напрями реалізації заходів

Витрати на реалізацію

всього

у тому числі за рахунок коштів:

місцевих бюджетів

підприємств

Агропромисловий комплекс 4 24015,0 0,0 0,0 0,0 24015,0 0,0

Розвиток земельних відносин 9 2272,6 0,0 0,0 1815,0 212,6 245,0

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Маркетинг і інновації 2 49,0 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0

Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 7 130,6 0,0 0,0 130,6 0,0 0,0

Розвиток підприємницького середовища 2 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

Ринок праці. Зайнятість населення 24 162,4 0,0 0,0 131,2 0,0 31,2

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів 8 2492,0 0,0 0,0 0,0 2492,0 0,0

Освіта 42 40427,214 0,0 0,0 37143,314 0,0 3283,9

Підтримка сім’ї, дітей та молоді 4 681,8 0,0 0,0 681,8 0,0 0,0

Охорона здоров'я 34 3656,3 0,0 0,0 3656,3 0,0 0,0

Фізичне виховання та спорт 8 6298,8 0,0 0,0 6298,8 0,0 0,0

Культура і туризм 4 1335,013 0,0 0,0 1175,013 0,0 160,0

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 12 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0

Захист прав і свобод громадян 2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соціальний захист населення 56 240500,78 229152,58 547,6 10800,60 0,0 0,0

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 7 1300,1 0,0 133,1 717,0 0,0 450,0

Житлове господарство та комунальна інфраструктура 52 83243,865 0,0 0,0 51620,305 31423,56 200,0

Розвиток районів та територіальних громад області 4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС, АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб 10 1425,8 222,5 122,0 1081,3 0,0 0,0

Впровадження заходів територіального планування 2 995,0 0,0 0,0 995,0 0,0 0,0

Розвиток громадянського суспільства 8 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0

Охорона навколишнього природного середовища 11 29022,2 0,0 0,0 247,9 0,0 28774,3

Енергозабезпечення та енергоефективність 3 3081,9 0,0 0,0 3081,9 0,0 0,0

ВСЬОГО: 324 802,7

3.1. Фінансове забезпечення
заходів Програми економічного і соціального розвитку на 2022 рік

Кількість 
заходів державного 

бюджет
інших 
джерелобласного 

бюджету

районного бюджету, 
бюджету 

територіальної 
громади

443 040,372 229 375,080 121 575,032 58 143,160 33 144,4
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1

Назва розділу Потреба у фінансуванні на 2022 рік, тис.грн.  
Всього у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 30035,848 21025,093 9010,755

1 12000,0 12000,0

2 60562,115 60045,803 516,312

4 8594,899 8594,899

3 89481,190 89481,190

2 7000,0 7000,0

4 5003,912 5003,912

Всього: 212677,964 21025,093 0,0 60045,803 8594,899 14014,667 108997,502

3.2. Фінансове забезпечення інвестиційних/інфраструктурних проєктів Програми економічного і соціального розвитку 
Лиманської територіальної громади на 2022 рік

Кількість 
проектів

Інші джерела 
фінансуванняДержавний 

фонд 
регіонального 

розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 

включаючи 
цільові 

субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
територій

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 

України 
Європейського 
інвестиційного 

банку 

обласний 
бюджет

районний, 
міський, 

селищний, 
сільський 
бюджет

Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується за рахунок 
коштів Державного фонду регіонального розвитку 
Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок обласних 
коштів (в рамках програми Президента Україин “Велике будівництво”
Проект Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна 
програма для відновлення України» (Пул 2а)

Перелік об’єктів і заходів, що будуть здійснюватись за рахунок залишків 
коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на 
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, за виключенням об’єктів і заходів на територіях окремих 
районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані 
на лінії зіткнення

 Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок інших коштів 

Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок міжнародної 
технічної допомоги

Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується за рахунок 
коштів бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади

109



Додаток 1

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної

громади 

№
з/п

Найменування показника
Одиниця
виміру

2021 рік
2022 рік
програма

2022 рік
програма
% до очік.
2021 року

очік.
% до факту
2020 року

I. Демографічна ситуація

1. Чисельність постійного населення осіб 40114 98,6 39584 98,7

2. Чисельність постійного населення віком
16 - 59 років

осіб 22070 98,4 21650 98,1

3. Кількість дітей віком до 16 років осіб 7240 104,6 7285 100,6

4. Демографічне навантаження на 1000 
осіб працездатного віку

% 818 100,6 828 101,2

5. Природний приріст (скорочення) 
населення

осіб -620 х -590 х

6. Міграційний приріст (скорочення) 
населення

осіб 50 х 60 120,0

7. Загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб

осіб 23820 100,9 23820 100,0

II. Економічна ефективність

8. Обсяг реалізованої промислової 
продукції у відпускних цінах 
підприємств

млн грн 386,5 130,3 412,5 106,7

9. Продукція сільського господарства по 
всіх категоріях господарств в постійних 
цінах 2016 року, всього

млн грн
451,8 97,2 456,3 101,0

у тому числі:

рослинництво млн грн 447,5 99,6 452,3 101,1

тваринництво млн грн 4,3 27,1 4,0 94,3

10. Фонд оплати праці найманих 
працівників

млн грн 1597,63 108,5 1654,77 103,6

11. Середньомісячна заробітна плата 
працівників

грн 11350 109,5 12285 108,2

12. Середньооблікова чисельність 
працівників

тис. осіб 11,73 99,1 11,225 95,7

13. Кількість одержувачів пенсій 
(середньорічна) тис. осіб

24,3 97,2 25,8 106,2

14. Середній розмір пенсій грн 4565,88 111,3 4848,97 106,2

15. Кількість підприємств малого та 
середнього бізнесу на 1000 осіб 
наявного населення

одиниць 6 100,0 6 100,0

16. Частка доріг з твердим покриттям 
місцевого значення

% 60,6 х 60,6 х

III. Фінансова самодостатність
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17. Доходи загального фонду бюджету 
територіальної громади (без 
трансфертів) на 1 особу

грн. 4537,6 108,9 5187,1 114,3

18. Капітальні видатки бюджету 
територіальної громади (без 
трансфертів) на 1 особу

грн. 409,27 62,7 150,33 36,7

19. Частка базової дотації в доходах 
загального фонду бюджету 
територіальної громади (без урахування
субвенцій)

% - - - -

20. Частка видатків бюджету розвитку в 
загальному обсязі видатків 
територіальної громади (без урахування
власних надходжень бюджетних 
установ)

% 73,9 - 98,0 -

21. Обсяг надходжень до бюджету 
територіальної громади від сплати 
податку на доходи фізичних осіб на 1 
особу

грн. 3477,2 108,9 4063,6 116,9

22. Обсяг надходжень до бюджету 
територіальної громади від плати за 
землю на 1 особу

грн. 396,7 107,1 407,8 102,8

23. Обсяг надходжень до бюджету 
територіальної громади від сплати 
єдиного податку на 1 особу

грн. 351,0 105,8 380,3 108,3

24. Обсяг надходжень до бюджету 
територіальної громади від сплати 
акцизного податку на 1 особу

грн. 166,7 125,7 184,1 110,4

25. Обсяг надходжень до бюджету 
територіальної громади від сплати 
податку на нерухоме майно на 1 особу

грн. 49,9 126,0 65,0 130,3

26. Касові видатки місцевого бюджету, 
спрямовані на підтримку внутрішньо 
переміщених осіб, наростаючим 
підсумком з початку року станом на 
останній день періоду

грн 12363,6 106,6 х х

IV. Якість та доступність публічних
послуг

27. Частка домогосподарств, що мають 
доступ до фіксованої широкосмугової 
мережі Інтернет, у загальній кількості 
домогосподарств територіальної 
громади

% 62 х 62 х

28. Забезпеченість населення лікарями 
загальної практики - сімейними 
лікарями на 1000 осіб наявного 
населення на кінець року

осіб 15 100,0 18 120,0

29. Середня наповнюваність групи 
дошкільного навчального закладу 
територіальної громади

осіб 16,3 97,6 16,3 100,0

30. Частка дітей дошкільного віку охоплена
дошкільними навчальними закладами, у
загальній кількості дітей дошкільного 
віку

% 51,3 - 51,3 -

31. Середня наповнюваність класів 
загальноосвітньої школи  
територіальної громади

осіб 18,9 101,1 18,9 100,0

32. Частка дітей, для яких організовано 
підвезення до місця навчання і додому, 
у загальній кількості учнів, які того 
потребують

% 100,0 - 100,0 -
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33. Частка дітей, охоплених позашкільною 
освітою, у загальній кількості дітей 
шкільного віку

% 21,3 - 21,3 -

34. Частка випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання з іноземної мови 160 балів і 
вище, у загальній кількості учнів, що 
проходили тестування з іноземної мови

% 29,0 - 29,0 -

35. Частка випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання з української мови 160 
балів і вище, у загальній кількості учнів,
що проходили 7тестування з української
мови

% 27,0 - 27,0 -

36. Частка випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання з математики 160 балів і 
вище, у загальній кількості учнів, що 
проходили тестування з математики

% 17,0 - 17,0 -

V. Створення комфортних умов для
життя

37. Частка домогосподарств, забезпечених 
централізованим водопостачанням, у 
загальній кількості домогосподарств 
територіальної громади

% 11,5 х 11,5 х

38. Частка домогосподарств, забезпечених 
централізованим водовідведенням, у 
загальній кількості домогосподарств  
територіальної громади

% 0 х 0 х

39. Частка домогосподарств, які уклали 
кредитні договори в рамках механізмів 
підтримки заходів з енергоефективності
в житловому секторі за рахунок коштів 
державного бюджету (у тому числі із 
співфінансуванням з місцевих 
бюджетів), у загальній кількості 
домогосподарств територіальної 
громади

% Інформація
відсутня

х Інформація
відсутня

х

40. Частка населених пунктів, у яких 
впроваджено роздільне збирання 
твердих побутових відходів, у загальній 
кількості населених пунктів 
територіальної громади

% 2,5 х 2,5 х

41. Частка населених пунктів, які уклали 
договори з обслуговуючими 
організаціями на вивезення твердих 
побутових відходів, у загальній 
кількості населених пунктів 
територіальної громади

% * х * х

42. Частка будівель, в яких розміщені 
органи державної влади і які 
відповідають вимогам архітектурної 
доступності для людей з інвалідністю

% 80,0 х 80,0 х

*  договори  з  обслуговуючими  організаціями  на  вивезення  твердих  побутових  відходів
укладаються з домогосподарствами, а не з населеними пунктами.
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Ключові індикатори ефективності реалізації заходів та проєктів Програми
економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади

Назва індикатору

1. 3 9

2. 95 98

3. 140 145

4. 650 660

5. 12140 11500

6. 231 300

19 20

19000 27500

9 9

Додаток 2

№ 
з/п

Завдання Стратегії розвитку 
Донецької області на період 

до 2027 року / Плану заходів з 
реалізації у 2021-

2023 роках Стратегії

Базове значення
(станом на 
01.01.2022)

Прогнозне 
значення

(01.01.2023)

Оптимізація системи 
водопостачання та 
водовідведення міст та районів 
Донецької області

Будівництво 
водопровідних 
мереж, км

Зменшення диспропорцій між 
попитом та пропозицією 
робочої сили

Охоплення 
профорієнтаційними 
послугами 
зареєстрованих 
безробітних, у тому 
числі молоді, %
Кількість 
безробітних, які 
пройшли 
професійну 
підотовку, 
перепідготовку та 
підвищення 
кваліфікації, осіб
Кількість 
працевлаштованого 
незайнятого 
населення, осіб

Поліпшення якості життя 
людей, що потребують 
особливої соціальної, медичної, 
психологічної та реабілітаційної 
допомоги 

Кількість  пільгової 
категорії громадян, 
осіб

Підвищення якості та 
доступності адміністративних 
та соціальних послуг

Кількість видів 
адміністративних 
послуг, які 
надаються в ЦНАП, 
од.
Сфери діяльності, 
по яких надаються 
адміністративні 
послуги, од.
Кількість  виданих 
результатів 
адміністративних 
послуг, од
Кількість 
адміністраторів 
ЦНАП, од.
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7. 0 3

8. 0,0 500,0

9. 3882,9 4190,8

3 6

сума, тис. грн. 22670,12 106795,0

Створення індустріальних 
парків на території Донецької 
області

Кількість об’єктів 
інженерно-
транспортної 
інфраструктури  ІП 
"Лиманський" 
(прокладання 
електричних мереж, 
газового 
трубопроводу, 
мереж з 
водопостачання), од.

Розвиток малого та середнього 
підприємництва, як драйверу 
структурних перетворень

Передача 
міжбюджетних 
трансфертів на суми 
співфінансування 
заходів щодо 
фінансової 
підтримки суб’єктів 
малого 
підприємництва, 
тис. грн., в тому 
числі з бюджету 
ОТГ, тис. грн.

Підвищення якості та 
доступності дошкільної та 
базової середньої освіти

Поточне утримання 
центру позашкільної 
роботи, тис. грн.

Проведення 
капітальних 
ремонтів та 
реконструкції 
закладів освіти:
кількість закладів, 
одиниць
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Додаток 3
 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2022 році  

№ з/п Назва проекту Виконавець Потреба у фінансуванні на 2022 рік, тис.грн.  Примітка

Всього у тому числі:

кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку  

1 60547,802 30035,848 21025,093 9010,755

Всього: 60547,802 30035,848 21025,093 9010,755
2. Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок обласних коштів ( в рамках програми Президента України "Велике будівництво")

18174,766 12000,0 12000,0

Всього: 18174,766 12000,0 12000,0
    3. Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (Пул 2а)

1 42152,639 32631,230 32343,285 287,945

2 36595,928 27930,885 27702,518 228,367

Всього 78748,567 60562,115 60045,803 516,312

Термін 
реалізації 
проекту

Кошторисна 
вартість 
проекту,
тис.грн.

Результативність реалізації проєкту
(характеристика,  потужність відповідних 

об'єктів)

Відповідність Плану заходів 
з реалізації  у 2021-2023 
роках Стратегії розвитку 

Донецької області на період 
до 2027 року**  (номер та 

назва технічного завдання) 
або стратегії розвитку  ОТГ

Інші джерела 
фінансування *

Державний фонд 
регіонального 

розвитку

інші кошти 
державного 
бюджету, 

включаючи 
цільові субвенції з 

державного 
бюджету на 

розвиток 
територій

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 

України 
Європейського 
інвестиційного 

банку 

обласний 
бюджет

районний, міський, 
селищний, 

сільський бюджет

Капітальний ремонт з заходами термомодернізації 
будівлі закладу освіти "Дробишевська 
загальноосвітня школа I-III ступенів Лиманської 
міської ради Донецької області". Коригування

протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лиманської 
міської ради

 Площа забудови- 2559 кв.м / 
будівельний обсяг - 21548 
куб.м.

2.1.1. Підвищення 
якості та 
доступності 
дошкільної та 
базової середньої 
освіти

Пройшли 
попередній 
конкурсний 
відбор 
проєктів 
регіонального 
розвитку, що 
можуть 
реалізовувати
ся у 2021 році 
 за рахунок 
коштів ДФРР 
по Донецькій 
області

Капітальний ремонт покрівлі, фасаду з 
благоустроєм прибудинкової території другого 
корпусу; капітальний ремонт внутрішніх 
приміщень та улаштування блискавкозахисту 
першого та другого корпусу дошкільного 
навчального закладу № 3 Лиманської міської ради 
Донецької області

протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лиманської 
міської ради

Площа І будівлі – 862,6 кв.м., 
ІІ – будівлі – 1021,3 
кв.м./площа території – 600 
кв.м.

2.1.1. Підвищення 
якості та 
доступності 
дошкільної та 
базової середньої 
освіти

“Реконструкція з використанням заходів 
термодернізації будівлі ЗОШ № 2 у 
м.Лиман”(Коригування).

протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лиманської 
міської ради

 Площа забудови- 3028 кв.м / 
будівельний обсяг - 27826 
куб.м.

2.1.1. Підвищення 
якості та 
доступності 
дошкільної та 
базової середньої 
освіти

“Капітальний ремонт з використанням заходів 
термодернізації будівлі загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 4 у м.Лимані за адресою: Донецька 
область м. Лиман, пров. Привокзальний 7а”. 
Коригування.

протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лиманської 
міської ради

 Площа забудови- 4349 кв.м / 
будівельний обсяг - 48395 
куб.м.

2.1.1. Підвищення 
якості та 
доступності 
дошкільної та 
базової середньої 
освіти
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1 Реконструкція котельні № 15 м. Лиман 13378,596 4261,448 4261,448

2 3171,366 627,427 627,427

3 6390,238 73,608 73,608

4 37393,041 3632,416 3632,416

Всього 60333,241 8594,899 0,000 0,000 0,000 8594,899 0,000 0,000
5. Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок інших коштів

1

960,420 960,420 960,420

1088,002 1088,002 1088,002

9840,746 9840,746 9840,746

2 50539,548 50539,548 50539,548

3 45820,543 27052,474 27052,474

Всього: 108249,259 89481,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 89481,190

           4. Перелік об’єктів і заходів, що будуть здійснюватись за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, за виключенням об’єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії 

зіткнення
протягом 

року
Департамент 
капітального 
будівництва 

ОДА

Результатом реалізації 
проекту стане забезпечення 
якісною тепловою енергією 
понад 2 тис. мешканців м. 
Лиман.

3.2.3. Поліпшення 
житлових умов 
населення

Капітальний ремонт амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини смт.Дробишеве КЗ 
"Лиманський ЦПМСД ім. М.І.Лядукіна". 
Коригування

протягом 
року

Департамент 
охорони 

здоров’я ОДА

Реконструкція будівлі 
надасть змогу отримання 
якісних медичних послуг 
мешканцям селища .

 2.2.1. Підвищення 
якості та загальної 
доступності 
медичних послуг у 
містах та сільській 
місцевості 

Капітальний ремонт амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини , гаража смт. Зарічне  
КЗ "Лиманський ЦПМСД ім. М.І.Лядукіна". 
Коригування 

протягом 
року

Департамент 
охорони 

здоров’я ОДА

Реконструкція будівлі 
надасть можливість 
отримання якісних медичних 
послуг мешканцям селища

 2.2.1. Підвищення 
якості та загальної 
доступності 
медичних послуг у 
містах та сільській 
місцевості 

Капітальний ремонт з використанням заходів 
термодернізації будівлі ЗОШ I-III ступенів № 5 у 
м. Красний Лиман

протягом 
року

Департамент 
освіти і науки 

ОДА

 Площа забудови- 779,54 кв.м 
/ будівельний обсяг - 6056,84 
куб.м.

2.1.1. Підвищення 
якості та 
доступності 
дошкільної та 
базової середньої 
освіти

Розбудова інженерно-транспортної 
інфраструктури до промислового майданчика ІП 
"Лиманський":

протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

1.2.3. Підтримка 
галузей, що мають 
економічний та 
інноваційний 
потенціал для 
розвитку 

1.1. Будівництво водопровідної мережі до 
промислового майданчика Індустріального парку 
"Лиманський"

Прокладено мережі 
водопостачання   загальною 
протяжністю 826 м

1.2. Будівництво газопроводу середнього тиску до 
промислового майданчика Індустріального парку 
"Лиманський"

 Прокладено підземний 
газопровід довжиною 26,5м/п 

1.3. Будівництво електромереж до промислового 
майданчика Індустріального парку “Лиманський”. 
Коригування”

Будівництво електричних 
мереж довжиною 2,612 км

Реконструкція (з термомедернізацією) будівлі 
інфекційного відділення Комунального 
некомерційного підприємства “Лиманська міська 
лікарня” за адресою: вул. Незалежності, буд. 64 м. 
Лиман Донецької області

протягом 
року

Виконавчий 
комітет 

Лиманської 
міської ради

Реконструкція будови – 
корисна площа – 2073,51 м2; 
загальний будівельний обьєм 
10916,37 м3

 2.2.1. Підвищення 
якості та загальної 
доступності 
медичних послуг у 
містах та сільській 
місцевості 

Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої 
території до будівлі Центра культури та дозвілля 
ім. Горького, частини тротуарів та дороги по 
вулиці Незалежності під площу Незалежності в 
місті Лиман. Коригування

протягом 
року

КП 
“Лиманський 
“Зеленбуд””

завершення реконструкції і 
площі міста (дитячий 
майданчик, плитка, 
благоустрій)

1.2.2. Формування 
позитивного іміджу 
регіону 

116



6. Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок міжнародної технічної допомоги
1 4500,0 4500,0 4500,0

2 2500,0 2500,0 2500,0

Всього 7000,0 7000,0 7000,0
7. Перелік інвестиційних проектів  реалізація яких пропонується за рахунок коштів бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади

1 1503,250 1503,250 1503,250

2 1828,110 1828,110 1828,110

3 865,702 865,702 865,702

4 806,850 806,850 806,850 Площа покрівлі - 539,71 кв.м.

Всього: 5003,912 5003,912 5003,912
ВСЬОГО 338057,547 212677,964 21025,093 60045,803 8594,899 14014,667 108997,502

Капітальний ремонт першого поверху КНП 
"Лиманська центральна районна лікарня" вул. 
Незалежності, 64, м. Лиман, 84401

протягом 
року

 Німецьке 
товариство 

міжнародного 
співробітництв

а (GIZ), 
Виконавчий 

комітет 
Лиманської 

міської ради, 
КНП 

"Лиманська 
центральна 

районна 
лікарня"  

Капітальний ремонт 
приміщень, коридорів та 
створення безбарєрного 
простору на першому поверсі 
лікарні, улаштування зони 
очікування та рецепції, 
аудиторії, санвузлів, 
включаючи приміщення для 
маломобілтних груп 
населення, відновлення гпнку 
тощо.

 2.2.1. Підвищення 
якості та загальної 
доступності 
медичних послуг у 
містах та сільській 
місцевості 

Покращення доступу дітей та їх сімей до 
соціальної інфраструктури громади 

протягом 
року

 
Представництв

о Дитячого 
фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в 

Україні, 
Виконавчий 

комітет 
Лиманської 

міської ради, 
Лиманський 

міський центр 
соціальних 

служб 

Навчання спеціалістів, 
експертної підтримки 
підтримки у розробці 
місцевих програм та політик, 
виконання 
капітального/поточного 
ремонту та оснащення 
приміщення

3.2.1 Підвищення 
якості та 
доступності 
адміністративних та 
соціальних послуг 
для усіх верств 
населення

Капіталльний ремонт із заміною вікон та дверей 
будівлі Зарічненської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Лиманської мііської ради

протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лиманської 
міської ради

Кількість вікон; кількість 
дверей (одиниць)-73; 4

2.1.1. Підвищення 
якості та 
доступності 
дошкільної та 
базової середньої 
освіти

Капітальний ремонт центральної алеї та 
прибудинкової території Зарічненчької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської 
міської ради

протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лиманської 
міської ради

 Площа покриття ФЕМ, (м2) - 
701

2.1.1. Підвищення 
якості та 
доступності 
дошкільної та 
базової середньої 
освіти

Капітальний ремонт внутрішніх електричних 
мереж будівлі дошкільного навчального закладу 
№ 7 Лиманської міської ради за адресою: 
Донецька область м. Лиман, вул. Гасієва К, 
буд.36Ж

протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лиманської 
міської ради

Довжина  внутрішніх 
електричних мереж - 4485 м

2.1.1. Підвищення 
якості та 
доступності 
дошкільної та 
базової середньої 
освіти

Капітальний ремонт покрівлі дошкільного 
навчального закладу № 1 Лиманської міської ради 
Донецької області

протягом 
року

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
Лиманської 
міської ради

2.1.1. Підвищення 
якості та 
доступності 
дошкільної та 
базової середньої 
освіти
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