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стану об’єднаної громади, Лиманська  міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму реформування, розвитку житлово-комунального господарства та

благоустрою  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2018 рік

(далі – Програма) (додається).

2. Фінансовому  управлінню  міської  ради  (Пилипенко)  при  формуванні  бюджету
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                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                рішенням Лиманської  міської ради

                                                                     від                      №                             

 Паспорт програми

Назва Програми

Програма  реформування,  розвиток  житлово-комунального

господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної

територіальної громади на 2018 рік

Ініціатор

розроблення 
Відділ житлово-комунального господарства міської ради

Розробник Відділ житлово-комунального господарства міської ради

Відповідальні  за

виконання

програмних  заходів

(головні виконавці)

Відділ житлово-комунального господарства міської ради

Комунальне підприємство “Лиманський Зеленбуд”

Комунальне підприємство “Лиманська СЄЗ”

Основні  цілі

Програми

Забезпечення  життєдіяльності  міста,  збереження  технічно

справного  стану,  підвищення  експлуатаційних  якостей  та

продовження  строків  служби  всіх  елементів благоустрою,

надійної  та  безперебійної  експлуатації  житлового  фонду  та

прибудинкової території. Комплексне підвищення благоустрою

територій  об'єднаної  громади,  утримання  та  технічне

обслуговування  доріг,  систем  регулювання  дорожнього  руху,

зовнішнього  освітлення  об'єднаної  громади,  озеленення,

запровадження передової техніки і технологій, направлених на

підвищення якості робіт, економію матеріалів, енергоресурсів,

підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і

утримання  його  у  належному  стані,  забезпечення  його

надійності  та  безпечної  експлуатації,  покращення  умов

проживання  мешканців  об’єднаної  громади.  Забезпечення

належної  та  безперебійної  роботи  об'єктів  житлово-

комунального  господарства,  розвитку  інфраструктури

території.  Покращення  санітарно-естетичного  стану

Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади,  гуманне  та

етичне  ставлення  суспільства  до  безпритульних  тварин  і

запобігання жорстокому поводженню з ними.

Строки  реалізації

Програми
Січень — грудень 2018 року

Основні  джерела

фінансування  заходів

Програми

Міський бюджет

Загальний  обсяг

фінансових  ресурсів,

необхідних  для

реалізації  програми,

всього

відповідно  до  додатку  1  Програми  реформування,  розвиток

житлово-комунального господарства та благоустрою території

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік



1. Загальні положення

Житлово-комунальне  господарство  –  це  одна  з  найважливіших  галузей

господарського комплексу об’єднаної громади, що забезпечує її життєдіяльність – це

провідна  галузь,  що  створює  необхідні  умови  для  життєдіяльності  населення,

покликана виконувати комплекс робіт  та  послуг  з  утримання і  ремонту житлового

фонду,  вулично-дорожньої  мережі,  зовнішнього  освітлення,  благоустрою  громади,

озеленення, тощо.

Програма  реформування,  розвитку  житлово-комунального  господарства  та

благоустрою  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2018  рік

(далі  Програма)  розроблена  з  метою  реалізації  на  території  громади  державної

політики,  власних повноважень виконавчого органу міської  ради в  сфері  розвитку,

реформування  та  утримання  житлово-комунального  господарства,  створення  умов

щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення

середовища та забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами,

забезпечення надійності  роботи систем життєзабезпечення,  комфортності  і  безпеки

умов проживання населення, зниження  витрат на виробництво комунальних послуг,

досягнення  оптимального  співвідношення  вартості  послуг  до  доходів  населення,

створення  незалежних  умов  функціонування,  підвищення  ролі  та  відповідальності

структурних  підрозділів  системи  житлово-комунального  господарства  громади,  як

єдиного  цілісного  комплексу  з  надання  комунальних  послуг  населенню,

підприємствам та організаціям.

Програма враховує головні завдання в законодавчих і нормативних актах з питань

житлово-комунального господарства та визначає основні цілі і заходи реформування,

розвитку  та  утримання  житлово-комунального  господарства  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади.

Програма  розроблена  на  підставі  Закону  України  «Про  благоустрій  населених

пунктів», наказу Мінекономіки України від 04.12.2006 року № 367 «Про затвердження

Методичних  рекомендацій  щодо  порядку  розроблення  регіональних  цільових

програм, моніторингу та звітності про їх виконання», відповідно до п. 22 ч. 14 ст. 26

Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законів  України  «Про

дорожній  рух»,  «Про  автомобільні  дороги»,  «Про  захист  тварин  від  жорстокого

поводження»,  «Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного  благополуччя

населення» та інших нормативно-правових актів.

Виконання програми передбачає :

-    досягнення  взаємоузгодження  регуляторних  функцій  органу  місцевого

самоврядування, створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-

комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;

-    забезпечення ефективної  інвестиційної  політики в  галузі  житлово-комунального

господарства;

-    перехід на відносини власності управління і обслуговування об’єктів комунального

призначення, визначення замовників на виконання житлово-комунальних послуг;

-    прозорість  у  прийнятті  рішень  щодо  реформування  житлово-комунального

господарства,  розвитку  комунальних  послуг  та  встановлення  тарифів  на  них,

залучення громадськості до проведення цих заходів;

-    доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рівнем доходів,

адресний соціальний захист населення в оплаті послуг;

-    зменшення  витрат  на  послуги,  що  виробляються  і  відповідно  тарифів  при

отриманні стандартів якості послуг, що надаються;



-    збереження  дієздатності  комунальних  підприємств  громади та  їх  трудового

потенціалу;

-    продовження  оздоровлення  фінансового  стану  підприємств,  досягнення  ними

прибуткової діяльності;

-    збереження  та  підвищення  заробітної  плати  працівникам  підприємств  на  рівні

законодавчо встановлених норм;

-    покращення  транспортного  забезпечення  діяльності  комунальних  підприємств,

розширення телекомунікаційних послуг, якості надання цих послуг;

-  передачу  управління  багатоквартирним  житловим  фондом  власникам  –

запровадження  стимулів  до  економічного і  раціонального  господарювання  та

використання ресурсів;

– покращення екологічного та санітарного стану об'єднаної громади;

– цивілізоване  вирішення  перебування  великої  кількості  безпритульних  тварин  на

території  Лиманської  ОТГ  шляхом  зменшення  чисельності  безпритульних  тварин

гуманними  методами,  а  також  донесення  до  суспільної  свідомості  населення

стандартів гуманного поводження з тваринами.

Однією  з  цілей  розвитку об’єднаної  територіальної  громади на  2018 рік

визначено  створення безпечного  та  комфортного  середовища  для  проживання,  що

досягається шляхом забезпечення належного рівня  житлово-комунальних послуг та

благоустрою території. 

Програма  направлена  на  забезпечення  життєдіяльності  об'єднаної  громади  в

цілому, включає поточні видатки на прибирання території, вивіз твердих побутових

відходів,  поточний  ремонт  та  обслуговування  вуличного  освітлення,  оплату  за

використану електроенергію вуличним освітленням, а також роботи по встановленню

дорожніх  знаків,  нанесення  горизонтальної  розмітки  (осьової  та  пішохідних

переходів),  ліквідації  стихійних  сміттєзвалищ,  впорядкуванню  прибудинкових

територій,  майданчиків,  капітальний  ремонт  зовнішнього  освітлення,  озеленення

вулиць,  поточний  ремонт  тротуарів  та  інші  роботи,  покращення  санітарно-

епідеміологічного та екологічного стану, якості життя мешканців і гостей міста.

2. Мета програми

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання

в належному санітарно-технічному стані території об’єднаної громади та покращення

її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку

мешканців та гостей, також відновлення  фізично й морально застарілих  об'єктів  на

підприємствах  житлово-комунального  господарства,  а  також  направленість  на

зменшення  кількості  безпритульних  тварин  гуманними  методами,  забезпечення  їх

комфортного співіснування поряд з людиною та утвердження в суспільстві гуманного

ставлення до тварин, а саме:

- забезпечення  споживачів  житлово-комунального  господарства  якісними

послугами; 

- забезпечення  надійної  та  безперебійної  експлуатації  житлового  фонду  та

прибудинкової території;

- підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у

належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації;

- покращення умов проживання мешканців об’єднаної громади;

- забезпечення  належної  та  безперебійної  роботи  об'єктів  житлово-комунального

господарства;



- створення  сприятливих  умов  для  нормальної  роботи  підприємств  житлово-

комунального господарства;

- економія енергоносіїв;

- своєчасний капітальний ремонт житлових будинків;

- забезпечення рівня надійності та безпечної експлуатації житлового фонду;

- забезпечення розвитку інфраструктури території,

- забезпечення  координації  дій  органу  місцевого  самоврядування,  суб'єктів

господарювання та активізація населення Лиманської ОТГ для створення умов, що

сприятимуть наведенню порядку щодо питань поводження з тваринами, обмеження їх

шкідливого  впливу  на  благоустрій  Лиманської  ОТГ  та  здоров'я  людей,

відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках:

-  покращення  зовнішнього  вигляду  та  санітарного  стану  території  Лиманської

об’єднаної  громади (організація  прибирання  об'єднаної  громади,  забезпечення

своєчасного  і  повного  видалення  твердих  і  рідких  побутових  відходів,  ліквідація

стихійних  сміттєзвалищ,  покіс  зелених  зон,  облаштування  майданчиків  для

розміщення  контейнерів  для  збору  твердих  побутових  відходів,  паркування

транспортних засобів, встановлення урн для випадкового сміття тощо);

- проведення ремонту доріг та вулиць  об'єднаної громади з відновленням дорожніх

знаків, розмітки, тротуарів, огорож, систем зливової каналізації;

-  окультурення  зелених  насаджень  з  одночасною  санітарною  вирізкою  сухих,

аварійних  дерев  та  формуванням крон  існуючих  дерев,  утримання  клумб,  газонів,

смуг зелених насаджень;

- забезпечення  якісного  освітлення  об'єднаної  громади (поточне  утримання,

впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення

об'єднаної громади);

-  створення  відповідних  умов  відпочинку  дітей,  підлітків  та  дорослого  населення

(утримання  та  впорядкування  прибудинкових  територій,  облаштування  дитячих,

спортивних майданчиків тощо);

-  залучення  до  виконання  робіт  із  благоустрою  об'єднаної  громади осіб  з  числа

безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості  на договірній основі, а  також осіб

засуджених до виконання громадських робіт;

-  створення  умов  для  безперешкодного  доступу  осіб  з  обмеженими  фізичними

можливостями до об’єктів благоустрою (завершення роботи по влаштуванню пандусів

на пішохідних зонах та переходах об'єднаної громади);

- організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих

свят;

-  проведення  профілактичної,  роз'яснювальної  та  виховної  роботи  серед  населення

щодо  дотримання  правил  благоустрою,  санітарних  норм,  правил  поведінки  в

громадських  місцях,  впровадження  роздільного  збору  твердих  побутових  відходів,

участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.

- організація відлову безпритульних тварин спеціалізованою організацію

- створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища для

існування  тварин  за  рахунок  зменшення  чисельності  безпритульних  тварин  на

вулицях ОТГ;

-  розробка  і  впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів  стосовно

гуманного  поводження  з  безпритульними  та  домашніми  тваринами,  влаштування

безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо.



3. Обґрунтування шляхів і засобів реалізації програми

Реалізація  програми  відбуватиметься  шляхом  виконання  містобудівних,

архітектурно-художніх,  організаційних,  інженерно-технічних,  екологічних  та

економічних заходів,  що забезпечать  комплексний благоустрій території  об’єднаної

громади та сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме:

- проведення заходів з очищення об'єднаної громади;

- проведення утримання зелених насаджень;

- проведення інвентаризації та паспортизації міських шляхів;

- проведення  роз’яснювальної  роботи  з  населенням  з  питань  благоустрою  та

санітарного стану об'єднаної громади.

Виконання основних заходів щодо реконструкції,   капітального та поточного

ремонту  об'єктів  житлово-комунального  господарства та  благоустрою  будуть

здійснювати комунальні підприємства «Лиманська СЄЗ» та «Лиманський «Зеленбуд». 

4. Фінансове забезпечення, 

напрями діяльності та заходи виконання завдань програми

Фінансове  забезпечення  виконання  заходів  здійснюватиметься  в  рамках  коштів

міського  бюджету  та  інших  джерел,  не  заборонених  законодавством  та за  такими

напрямками:

- організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово- кому-

нальних послуг,  та надання фінансової  підтримки з міського бюджету на покриття

збитків на безповоротній основі, а також на приріст обігових коштів;

- поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конку-

рентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

-  забезпечення  беззбиткового  функціонування  підприємств  житлово-комунального

господарства та надання фінансової підтримки з міського бюджету на покриття зби-

тків на безповоротній основі, а також на приріст обігових коштів;

- технічне переоснащення житлово-комунального господарства, шляхом використання

економічних, енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово- кому-

нальних послуг. 

Фінансування здійснюватиметься згідно з планом заходів на її проведення, що

затверджується  щорічно  окремим  рішенням  міської  ради,  в  межах  асигнувань,

передбачених бюджетом шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям.

В  ході  реалізації  заходів  можливі  коригування,  пов’язані  з  фактичним

надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт  за

розробленою  проектно-кошторисною  документацією  та  виходячи  з  реальних

можливостей бюджету.

5. Координація та контроль за ходом виконання завдань Програми

Координація  виконання  заходів  Програми  покладається  на  Відділ  житлово-

комунального господарства, яким планується залучення до її виконання комунальних

підприємств, підрядних підприємств та організацій.

Щорічний звіт про виконання заходів Програми подається Лиманській міській

раді для розгляду та затвердження у двомісячний строк після завершення відповідного

бюджетного періоду.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення

виконання  Програми,  здійснюється  у  встановленому  законом  порядку постійними



комісіями міської ради.

Громадський контроль за виконанням Програми здійснюється (за їх бажанням)

представниками  громадських  організацій,  у  статуті  яких  передбачено  діяльність  у

сфері житлово-комунального господарства.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

– підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та

санітарної очистки;

–  зменшення  шкідливого  впливу  побутових  відходів  на  навколишнє  природне

середовище та здоров’я людини;

–  створення  умов  для  очищення  об'єднаної  громади від  забруднення  побутовими

відходами;

– значне покращення санітарного стану та благоустрою об'єднаної громади;

– розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення, систем;

– відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування твердого

покриття на дорогах об'єднаної громади;

– суттєве збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон відпочинку,

заміну  застарілих  лісонасаджень  та  їх  оновлення,  більш  якісне  утримання  та

обслуговування зеленого господарства об'єднаної громади;

–  покращення  загального  екологічного  стану  територій,  зменшення  негативного

впливу на оточуюче середовище та довкілля;

– створення належних умов для проживання населення, забезпечення санітарного та

епідемічного  благополуччя,  активізації  мешканців  міста  у  виконанні  заходів

Програми;

-  реалізацію державної  політики щодо регіонального розвитку,  насамперед у сфері

житлово-комунального господарства; 

- доступними послугами з тепло- і водопостачання для населення та підприємств за

умови їх своєчасної оплати; 

-  створення  сприятливих  умов  для  накопичення  інвестиційних  ресурсів  з  метою

технічного  переоснащення  підприємств  житлово-комунального  господарства  та

розвитку комунальної інфраструктури; 

-   проведення  комплексної  модернізації  і  технічне  переоснащення  підприємств

житлово-комунального  господарства  з  метою  зменшення  ресурсоспоживання  і

дотримання екологічних нормативів та норм протипожежного захисту; 

-  зменшення  до  рівня  експлуатаційної  безпеки  зношеність  основних  фондів  у

житлово-комунальній сфері та витрат і втрат під час виробництва (надання) житлово-

комунальних послуг; 

-  сталу  та  ефективну  роботу  підприємств  житлово-комунального  господарства,

підвищення рівню безпеки систем життєзабезпечення об’єднаної громади; 

-  надання  населенню  житлово-комунальних  послуг  належної  якості  відповідно  до

вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними; 

-  прозорість  у  формуванні  тарифної  та  цінової  політики  на  житлово-комунальні

послуги; 

- стимулювання внутрішнього виробництва у сферах, суміжних із сферою житлово-

комунального господарства;

- зменшення чисельності безпритульних тварин;

- підвищення рівня безпеки і комфортності середовища існування людини та тварин;



- суспільного спокою і підвищення моральності;

- поліпшення естетичного вигляду території Лиманської ОТГ;

-  зменшення  засмічення  довкілля  продуктами  життєдіяльності  тварин  і  зниження

витрат відповідних комунальних служб;

- зниження аварійності на дорогах;

- формування гуманного ставлення до тварин, що знаходяться поруч з людиною.

Програма розроблена відділом житлово-комунального господарства міської ради.

Начальник відділу  ЖКГ міської ради                                       О.М. Муравльова

        

Секретар міської ради       Т.Ю.Каракуц



Додаток 1

Затверджено

рішенням Лиманської міської ради

Від               №

Зміст заходу КПКВКМБ КЕКВ Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат
Всього

у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів

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

0216011 3210 2018 82,524 82,524 Покращення якості житла

0216011 3210 2018 81,500 81,500 Покращення якості житла

0216011 3210 2018 82,524 82,524 Покращення якості житла

0216011 3210 2018 172,730 172,730 Покращення якості житла

0216011 3210 2018 397,900 397,900 Покращення якості житла

0216011 3210 2018 397,900 397,900 Покращення якості житла

0216011 3210 2018 380,420 380,420 Покращення якості житла

0216011 3210 2018 343,879 343,879 Покращення якості житла

0216011 3210 2018 60,623 60,623 Покращення якості житла

Термін 
виконан

ня
державног
о бюджету

підпри
ємств

інших 
джерел

обласного 
бюджету

бюджетів міст 

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та 
оголовків ДВК житлового будинку №2 
пров.Восточний,м.Лиман, в тому числі 
проектно-вишукувальні роботи

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та 
оголовків ДВК житлового будинку №4 
пров.Восточний,м.Лиман, в тому числі 
проектно-вишукувальні роботи

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та 
оголовків ДВК житлового будинку №6 
пров.Восточний,м.Лиман, в тому числі 
проектно-вишукувальні роботи

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та 
оголовків ДВК житлового будинку №15 
вул.К.Гасієва,м.Лиман, в тому числі 
проектно-вишукувальні роботи

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та 
оголовків ДВК житлового будинку №5 
вул.Оборони,м.Лиман, в тому числі 
проектно-вишукувальні роботи

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та 
оголовків ДВК житлового будинку №5а 
вул.Оборони,м.Лиман, в тому числі 
проектно-вишукувальні роботи

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та 
оголовків ДВК житлового будинку №11 
пр-т Щасливий,м.Лиман, в тому числі 
проектно-вишукувальні роботи

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Капітальний ремонт м'якої покрівлі та 
оголовків ДВК житлового будинку № 12 
вул. Студентська, м.Лиман,  в тому числі 
проектно-вишукувальні роботи

КП "Лиманська 
СЄЗ"

На отримання сертифікатів для закінчених 
будівництвом об’єктів із середніми 
наслідками (СС2)

КП "Лиманська 
СЄЗ"



Всього КПКВКМБ 0216011 2000,000 0,000 0,000 2000,000 0,000 0,000



0216030 2240 2018 199,000 199,000

разом КЕКВ 2240 199,000 0,000 0,000 199,000 0,000 0,000

0216030 2610 2018 153,000 153,000

Поховання безрідних громадян 0216030 2610 2018 60,000 60,000

0216030 2610 2018 300,000 300,000

Поточний ремонт пам'ятників та стел 0216030 2610 2018 500,000 500,000

Придбання вінків 0216030 2610 2018 19,750 19,750

0216030 2610 2018 130,000 130,000

Поточний ремонт зупинок 0216030 2610 2018 30,000 30,000

0216030 2610 2018 199,000 199,000

0216030 2610 2018 40,000 40,000

0216030 2610 2018 22,000 22,000

0216030 2610 2018 30,000 30,000

0216030 2610 2018 40,000 40,000

Утримання фонтану (споживання води) 0216030 2610 2018 3,000 3,000

Поточний ремонт лавочок по місту 0216030 2610 2018 21,400 21,400

Послуги щодо очищування - зимове 
утримання доріг

КП “Лиманський 
Зеленбуд”, 

Автодор №6

Покращення руху 
транспортних засобів та 

пешеходів

Утримання кладовищ - заробітна плата 
сторожів

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Належне утримання та 
функціонування кладовищ на 

території Лиманської ОТГ

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Придбання та перевезення піску на об'єкти 
благоустрою Лиманської ОТГ

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Придбання та встановлення дорожніх 
знаків, придбання фарби для розмітки 
проїзної частини автомобільних доріг

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Покращення руху 
транспортних засобів та 

пешеходів

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Покращення руху 
транспортних засобів та 

пешеходів

Придбання  та садіння дерев на території 
м.Лиман та Лиманської ОТГ

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Створення, відновлення і 
збереження зелених насаджень 
населених пунктів відповідно 
до державних будівельних і 

санітарних норм, покращення 
навколишнього природного 

середовища та створення більш 
сприятливих умов для 

життєдіяльності людини

Придбання  та садіння  квіткових рослин, 
насіння трави по м.Лиман та Лиманської 
ОТГ

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Придбання та встановлення урн на 
території Лиманської ОТГ

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Забезпечення захисту 
навколишнього природного 

середовища

Утримання камер відео спостереження на 
об'єкти благоустрою,аренда електричних 
стовпів

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Створення безпечних умов 
життєдіяльності населення

Поточний ремонт дитячих ігрових 
майданчиків

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Створення сучасних  дитячих 
майданчиків, які відповідають 

вимог безпеки

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Покращення естетичного 
вигляду міста та забезпечення 

вимог санітарних норм

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Покращення естетичного 
вигляду міста та забезпечення 

вимог санітарних норм



0216030 2610 2018 105,000 105,000

0216030 2610 2018 7,000 7,000

0216030 2610 2018 Згідно договору 500,000 500,000

0216030 2610 2018 40,000 40,000

0216030 2610 2018 1353,000 1353,000

0216030 2610 2018 1031,850 1031,850

0216030 2610 2018 3,200 3,200

Утримання зелених насаджень 0216030 2610 2018 200,000 200,000

0216030 2610 2018 50,000 50,000

0216030 2610 2018 300,000 300,000

0216030 2610 2018 25,000 25,000

Послуги з відлову безпритульних тварин 0216030 2610 2018 200,000 200,000

0216030 2610 2018 Згідно договору 1558,000 1558,000

Придбання, доставка та розміщення 
постерів

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Покращення естетичного 
вигляду міста та забезпечення 

вимог санітарних норм

Утримання вуличного туалету 
пров.Телеграфний м.Лиман

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Забезпечення захисту 
навколишнього природного 

середовища

Придбання контейнерів для побутового 
сміття ОТГ

Забезпечення захисту 
навколишнього природного 

середовища

Придбання  комплектуючого та видатного 
матеріалу до газонокосарок, 
бензопил,гілкорізу

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

населених пунктів відповідно 
до державних будівельних і 

санітарних норм, покращення 
навколишнього природного 

середовища та створення більш 

Збирання комунальних відходів, вивезення 
сміття,ліквідація стихійних звалищ на 
території Лиманської ОТГ

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Покращення естетичного 
вигляду міста та забезпечення 

вимог санітарних норм

Утримання території -заробітна плата 
штатних одиниць для обслуговування 
обєктів комунальної власності, 
розташованих на території м.Лиман, сіл та 
селищ

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Підвищення рівня комфорту 
громадян

Проведення обстеження  та проведення 
бактеріологічних аналізів дна озеру 
Ломоносівське м.Лиман

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Забезпечення захисту 
навколишнього природного 

середовища

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Підвищення рівня комфорту 
громадян

Поточний ремонт та фарбування огорожі 
на території Лиманської ОТГ

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Підвищення рівня комфорту 
громадян

Поточний ремонт об'єктів благоустрою - 
зелених насаджень по м.Лиман та 
Лиманської ОТГ, в т.ч.: знесення аварійних 
дерев на території ОТГ та на кладовищах, 
омолоджування старих дерев та кущів на 
території ОТГ та на кладовищах

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Підвищення рівня комфорту 
громадян

Придбання, доставка та встановлення 
новорічної ялинки на території м.Лиман

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Підвищення рівня комфорту 
громадян

КП "Лиманський 
Зеленбуд"

Забезпечення вимог санітарних 
норм

Зовнішнє освітлення сіл та селищ 
Лиманського району

Підвищення рівня комфорту 
громадян, зниження рівня 
злочинності та ризик ДТП



0216030 2610 2018 ТОВ «Енергія» 580,000 580,000
Утримання зовнішнього освітлення м. 
Лиман

Підвищення рівня комфорту 
громадян, зниження рівня 
злочинності та ризик ДТП



0216030 2610 2018 285,000 285,000

0216030 2610 2018 ТОВ «Енергія» 420,000 420,000

Зовнішнє освітлення в т.ч.: 0216030 2610 2018 Згідно договору 1594,800 0,000 0,000 1594,800 0,000 0,000

0216030 2610 2018 Згідно договору 540,900 540,900

0216030 2610 2018 Згідно договору 1053,900 1053,900

разом КЕКВ 2610 9801,000 0,000 0,000 9801,000 0,000 0,000

Всього по КПКВКМБ 0216030 10000,000 0,000 0,000 10000,000 0,000 0,000

0217461 2610 2018 4800,000 4800,000

0217461 2610 2018 200,000 200,000

разом КЕКВ 2610 5000,000 0,000 0,000 5000,000 0,000 0,000

Всього КПКВКМБ 0217461 5000,000 0,000 0,000 5000,000 0,000 0,000

Всього по програмі 17000,000 0,000 0,000 17000,000 0,000 0,000

Програма розроблена відділом житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради.

Начальник відділу  ЖКГ виконавчого комітету міської ради                                                   О.М. Муравльова

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц

Утримання зовнішнього освітлення - 
зарплата штатних одиниць для 
обслуговування обєктів комунальної 
власності, розташованих на території сел 
та селищ Лиманської міської ради

КП "Лиманська 
СЄЗ"

Підвищення рівня комфорту 
громадян

Утримання зовнішнього освітлення сіл та 
селищ Лиманського району

Підвищення рівня комфорту 
громадян, зниження рівня 
злочинності та ризик ДТП

Підвищення рівня комфорту 
громадян, зниження рівня 
злочинності та ризик ДТП

Освітлення вулиць мікрорайону 
"Південний"

Підвищення рівня комфорту 
громадян, зниження рівня 
злочинності та ризик ДТП

Освітлення вулиць мікрорайону 
"Північний", "Заводський", 
Східний","Центральний", "Комунальний", 
"Лісний"

Підвищення рівня комфорту 
громадян, зниження рівня 
злочинності та ризик ДТП

Поточний ремонт доріг по місту, селам та 
селищам

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Покращення руху 
транспортних засобів та 

пешеходів

Грейдерування доріг по місту, селам та 
селищам

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Покращення руху 
транспортних засобів та 

пешеходів


