
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

                                                                                                                         №                       

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення міської ради 

«Про внесення змін до Програми 

реформування, розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 19.12.2019 №7/73-4473» 

 

 

 Розглянувши проект рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 

реформування, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473», керуючись ст.52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради «Про 

внесення змін до Програми реформування, розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473» (рішення 

додається). 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                                  №____________ 
м. Лиман 

 

Про внесення змін до Програми реформування, 

розвитку житлово-комунального господарства 

та благоустрою території Лиманської ОТГ на 

2020 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 19.12.2019 №7/73-4473 

 

 
 

 Розглянувши листи комунальних підприємств наданих на постійні комісії міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики та з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, в зв'язку з уточненням сум по заходам 

Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми реформування, розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473 

(додаються) 
 

2. Затвердити основні заходи Програми в новій редакції (додаються) 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики (Коломацький), з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності (Гавриленко) та заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    П.Ф. Цимідан 

 



                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  рішенням Лиманської  міської ради  

                                                                                  від                         №____________ 

Зміни заходів програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства 

та благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

№п/п 
КПКВК

МБ 
КЕКВ Назва об'єкту Виконавець 

Сума 

тис.грн 

1 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

пасажирських ліфтів в житловому 

будинку №12 по вул.Студентська 

(під’їзди 1,2,3) в м.Лиман Донецької 

області» 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+28,800 

2 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

пасажирського ліфту в житловому 

будинку №1 по вул.Слов’янська в 

м.Лиман Донецької області» 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+20,640 

3 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

пасажирських ліфтів в житловому 

будинку №3 по вул.Слов’янська 

(під’їзди 1,2,3) в м.Лиман Донецької 

області» 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+28,800 

4 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

пасажирського ліфту рег.№К0005 Пд 

в житловому будинку №5 по 

вул.Слов’янська в м.Лиман Донецької 

області» 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+20,640 

5 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

пасажирських ліфтів в житловому 

будинку №32 по вул.К.Гасієва 

(під’їзди 1,2) в м.Лиман Донецької 

області» 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+24,240 

6 0216011 3210 

Розробка проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

пасажирських ліфтів в житловому 

будинку №11 по провул.Бригадний 

(під’їзди 1,2) в м.Лиман Донецької 

області» 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+24,240 

7 0216011 3210 

Капітальний ремонт житлового 

будинку за адресою Донецька область 

м.Лиман вул.Театральна, 1 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+1303,331 

8 0216011 3210 

Капітальний ремонт житлового 

будинку за адресою Донецька область 

м.Лиман вул.Театральна, 2 

КП «Лиманська 

СЄЗ» 
+1240,610 



9 0216030 2610 

Технічна інвентаризація та 

паспортизація об’єктів благоустрою 

(дитячі майданчики) 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд»» 

+49,580 

10 0216030 2610 
Придбання елементів дитячих 

майданчиків 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд»» 
+258,460 

11 0216030 2610 
Доставка та встановлення дитячих 

майданчиків 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд»» 
+101,102 

12 0216030 3210 
Придбання елементів дитячих 

майданчиків 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд»» 
+415,553 

13 0216030 3210 
Придбання автобусних зупинок 

громадського користування 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд»» 
+420,000 

14 0216030 3210 

Капітальний ремонт мережі 

зовнішнього освітлення м.Лиман 

(вул.Ломоносова, вул.Краматорська, 

вул.Сонячна) 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд»» 
+618,646 

15 0216030 3210 

Капітальний ремонт мережі 

зовнішнього освітлення м.Лиман 

(вул.60 років України, 

вул.Покровська) 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд»» 
+475,848 

16 0216030 3210 
Капітальний ремонт тротуару с.Рубці, 

парк від (ЦКБ до ЗОШ) (коригування) 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд»» 
+1147,024 

17 0216030 3210 

Коригування проектно-кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний 

ремонт тротуару м.Лиман, озеро 

Ломоносівське» 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд»» 
+80,600 

18 0216030 3210 
Придбання стел для встановлення на 

території Лиманської ОТГ 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд»» 

+1784,000 

   ВСЬОГО  +8042,114 

Розроблено відділом ЖКГ 

 
 
 
В.о.начальника відділу ЖКГ                                                              І.В.Сердюк 

 
 
Секретар міської ради                                                                         Т.Ю.Каракуц 

 

 

 

 

 

 



Техніко-економічне обґрунтування до рішення  

«Про внесення змін до Програми реформування, розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2020 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473» 

 

 Житлово-комунальне господарство – це багатогалузевий комплекс, що включає в 

себе утримання житлових будинків, доріг і мостів, поводження з побутовими 

відходами, теплопостачання, водопостачання, водовідведення, благоустрій, ритуальні 

послуги. Результат діяльності житлово-комунального господарства значною мірою 

визначають соціально-економічні показники розвитку суспільства. Галузь має 

життєвоважливе значення як для населення громади, так і для функціонування 

господарства.  

 Взагалі, без розвинутої інфраструктури, яка створюється та забезпечується 

підприємствами житлово-комунального господарства, неможливе існування будь-якої 

громади. Відсутність інвестицій в галузь та обігових коштів підприємств призвели до 

значного погіршення технічного стану основних фондів, підвищення аварійності 

об’єктів житлово-комунального господарства, збільшення питомих та непродуктивних 

витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, що негативно впливає на якість та 

рівень надання комунальних послуг на всій території об’єднаної громади. 

 Відповідно до ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування” Органи 

місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження в галузі житлово-

комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського 

харчування, транспорту і зв'язку. 

  До виконавчого комітету Лиманської міської ради надійшли листи комунальних 

підприємств «Лиманський «Зеленбуд»», «Лиманська СЄЗ», старост старостинських 

округів Лиманської ОТГ та мешканців громади щодо поліпшення благоустрою 

території об’єднаної громади, а саме: капітальний ремонт покрівель, житлових 

будинків, тротуарів, зовнішнього освітлення; придбання дитячих майданчиків та 

громадських зупинок; виготовлення проектно-кошторисної документації. 

 Внесення змін до програми надасть змогу виконання основної мети Програми, а 

саме реалізацію 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. 

 Враховуючи вищенаведене та взявши до уваги надані листи пропонується 

винести на розгляд рішення «Про внесення змін до Програми реформування, 

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території Лиманської 

ОТГ на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473». 

 

 

 

В.о.начальника відділу ЖКГ                                                              І.В.Сердюк 

 

 

 



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

бюджетів міст 

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

0216011 2610 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 212.000 106.000 106.000 Покращення якості житла

0216011 2610 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 530.000 530.000 Покращення якості житла

Поточний ремонт квартир комунальної власності 0216011 2610 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 159.806 159.806 Покращення якості житла

разом КЕКВ 2610 901.806 0.000 0.000 795.806 0.000 106.000

0216011 3210 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 1499.899 1499.899 Покращення якості житла

0216011 3210 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 568.786 568.786 Покращення якості житла

0216011 3210 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 28.800 28.800 Покращення якості житла

0216011 3210 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 20.640 20.640 Покращення якості житла

0216011 3210 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 28.800 28.800 Покращення якості житла

0216011 3210 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 20.640 20.640 Покращення якості житла

0216011 3210 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 24.240 24.240 Покращення якості житла

0216011 3210 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 24.240 24.240 Покращення якості житла

Термін 
виконання державного 

бюджету
підприє

мств
інших 
джерел

обласного 
бюджету

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

Придбання матеріалів для підготовки житлового фонду в 
осінньо-зимовий період

Капітальний ремонт м'якої покрівлі та оголовків ДВК 
житлового будинку № 37А вул. К.Гасієва, м.Лиман

Капітальний ремонт системи опалення та холодного 
водопостачання житлового будинку №9А, вул.Оборони, 
м.Лиман

Розробка проектно-кошторисної документації 
«Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому 
будинку №12 по вул.Студентська (під’їзди 1,2,3) в 
м.Лиман Донецької області»

Розробка проектно-кошторисної документації 
«Капітальний ремонт пасажирського ліфту в житловому 
будинку №1 по вул.Слов’янська в м.Лиман Донецької 
області»

Розробка проектно-кошторисної документації 
«Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому 
будинку №3 по вул.Слов’янська (під’їзди 1,2,3) в м.Лиман 
Донецької області»

Розробка проектно-кошторисної документації 
«Капітальний ремонт пасажирського ліфту рег.№К0005 Пд 
в житловому будинку №5 по вул.Слов’янська в м.Лиман 
Донецької області»

Розробка проектно-кошторисної документації 
«Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому 
будинку №32 по вул.К.Гасієва (під’їзди 1,2) в м.Лиман 
Донецької області»

Розробка проектно-кошторисної документації 
«Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому 
будинку №11 по провул.Бригадний (під’їзди 1,2) в 
м.Лиман Донецької області»



0216011 3210 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 1303.331 1303.331 Покращення якості житла

0216011 3210 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 1240.610 1240.610 Покращення якості житла

Разом КЕКВ 3210 4759.986 0.000 0.000 4759.986 0.000 0.000

Всього КПКВКМБ 0216011 5661.792 0.000 0.000 5555.792 0.000 106.000

0216013 2610 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 130.000 130.000

0216013 2610 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 774.000 774.000

Поточний ремонт насосних агрегатів 0216013 2610 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 50.000 50.000

разом КЕКВ 2610 954.000 0.000 0.000 954.000 0.000 0.000

Всього КПКВКМБ 0216013 954.000 0.000 0.000 954.000 0.000 0.000

0216030 2610 2020 29.100 29.100

Придбання постерів 0216030 2610 2020 15.000 15.000 Розміщення реклами

Придбання піску на об'єкти благоустрою Лиманської ОТГ 0216030 2610 2020 199.000 199.000

Поточний ремонт пам'ятників та стел 0216030 2610 2020 80.000 80.000

Придбання вінків 0216030 2610 2020 16.250 16.250

Придбання дорожніх знаків 0216030 2610 2020 72.290 72.290

Розмітка проїзної частини автомобільних доріг 0216030 2610 2020 180.000 180.000

Поточний ремонт зупинок 0216030 2610 2020 51.000 51.000

0216030 2610 2020 74.000 74.000

0216030 2610 2020 45.000 45.000

0216030 2610 2020 96.900 96.900

Капітальний ремонт житлового будинку за адресою 
Донецька область м.Лиман вул.Театральна, 1

Капітальний ремонт житлового будинку за адресою 
Донецька область м.Лиман вул.Театральна, 2

Оплата спожитої електроенергії водяними свердловинами, 
що знаходяться в господарчому веденні

Оплата електроенергії за 
водопостачання

Утримання мереж водопостачання та каналізації сіл та 
селищ Лиманського району

Утримання мереж 
водопостачання в належному 

стані

Поховання безрідних громадян та придбання продукції 
ритуального призначення

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Комплекс заходів та обрядових 
дій, що не суперечать 

законодавству

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Покращення естетичного вигляду 
міста та забезпечення вимог 

санітарних норм

КП “Лиманський 
Зеленбуд” Атрибут пам'яті вшанування 

загиблихКП “Лиманський 
Зеленбуд”

КП “Лиманський 
Зеленбуд” Приведення відповідно до 

державних будівельних і 
санітарних нормКП “Лиманський 

Зеленбуд”

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Покращення руху транспортних 
засобів та пешеходів

Придбання дерев для озеленення території Лиманської 
ОТГ

КП “Лиманський 
Зеленбуд” Створення, відновлення і 

збереження зелених насаджень 
населених пунктів, покращення 

навколишнього природного 
середовища

Придбання квіткових рослин, насіння трави для 
озеленення території Лиманської ОТГ

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Утримання камер відео спостереження розташованих на 
території Лиманської ОТГ

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Підвищення рівня комфорту 
громадян



Поточний ремонт дитячих ігрових майданчиків 0216030 2610 2020 100.000 100.000
КП “Лиманський 

Зеленбуд”

Створення сучасних  дитячих 
майданчиків, які відповідають 

вимог безпеки



Утримання фонтану (споживання води) 0216030 2610 2020 5.260 5.260

Поточний ремонт тротуарів на території Лиманської ОТГ 0216030 2610 2020 350.000 350.000

0216030 2610 2020 4.876 4.876

0216030 2610 2020 40.000 40.000

0216030 2610 2020 30.000 30.000

Послуги з відлову безпритульних тварин 0216030 2610 2020 200.000 200.000

Придбання елементів дитячих майданчиків 0216030 2610 2020 441.510 441.510

Доставка та встановлення дитячих майданчиків 0216030 2610 2020 171.102 171.102

0216030 2610 2020 49.580 49.580

Утримання зовнішнього освітлення м. Лиман 0216030 2610 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 580.521 580.521

0216030 2610 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 592.526 592.526

Зовнішнє освітлення сіл та селищ Лиманського району 0216030 2610 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 1651.480 1651.480

Зовнішнє освітлення в т.ч.: 0216030 2610 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 1772.012 0.000 0.000 1772.012 0.000 0.000

Освітлення вулиць мікрорайону "Південний" 0216030 2610 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 689.000 689.000

0216030 2610 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 1083.012 1083.012

разом КЕКВ 2610 6847.407 0.000 0.000 6847.407 0.000 0.000

0216030 3210 2020 1553.752 1553.752

0216030 3210 2020 2495.615 2495.615

0216030 3210 2020 1147.024 1147.024

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Підвищення рівня комфорту 
громадян

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Покращення естетичного вигляду 
міста та забезпечення вимог 

санітарних норм

Утримання вуличного туалету пров.Телеграфний м.Лиман 
(споживання води)

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Придбання  комплектуючого та видатного матеріалу до 
газонокосарок, бензопил, гілкорізу

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Проведення обстеження  та проведення бактеріологічних 
аналізів дна озер та міських пляжів

КП “Лиманський 
Зеленбуд” Забезпечення захисту 

навколишнього природного 
середовища

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Створення сучасних  дитячих 
майданчиків, які відповідають 

вимог безпеки

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Технічна інвентаризація та паспортизація об’єктів 
благоустрою (дитячі майданчики)

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Підвищення рівня комфорту 
громадян, зниження рівня 
злочинності та ризик ДТП

Утримання зовнішнього освітлення сіл та селищ 
Лиманського району 

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

Капітальний ремонт тротуару м.Лиман, вул.Грушевського 
(Свердлова) (від вул.Пушкіна до вул.Свободи) 
(коригування)

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Покращення естетичного вигляду 
міста та забезпечення вимог 

санітарних норм

Капітальний ремонт тротуару м.Лиман, вул.Пушкіна (від 
магазина "Арбат 2" до вул.Соснова (Петровського)

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Капітальний ремонт тротуару с.Рубці, парк від (ЦКБ до 
ЗОШ) (коригування)

КП “Лиманський 
Зеленбуд”



0216030 3210 2020 80.600 80.600

Придбання елементів дитячих майданчиків 0216030 3210 2020 557.801 557.801

0216030 3210 2020 1784.000 1784.000

0216030 3210 2020 420.000 420.000

0216030 3210 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 618.646 618.646

0216030 3210 2020 КП "Лиманська СЄЗ" 475.848 475.848

разом КЕКВ 3210 9133.286 0.000 0.000 9133.286 0.000 0.000

Всього КПКВКМБ 0216030 15980.693 0.000 0.000 15980.693 0.000 0.000

0217461 2610 2020 8221.478 8221.478

0217461 2610 2020 100.000 100.000

0217461 2610 2020 158.522 158.522 Введення доріг в експлуатацію

разом КЕКВ 2610 8480.000 0.000 0.000 8480.000 0.000 0.000

0217461 3210 2020 399.167 399.167

0217461 3210 2020 10200.833 10200.833

разом КЕКВ 3210 10600.000 0.000 0.000 10600.000 0.000 0.000

Всього КПКВКМБ 0217461 19080.000 0.000 0.000 19080.000 0.000 0.000

Всього по програмі 41676.485 0.000 0.000 41570.485 0.000 106.000

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

В.о.начальника відділу  ЖКГ виконавчого комітету міської ради                                                   І.В.Сердюк

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц

Коригування проектно-кошторисної документації по 
об’єкту «Капітальний ремонт тротуару м.Лиман, озеро 
Ломоносівське»

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Створення сучасних  дитячих 
майданчиків, які відповідають 

вимог безпеки

Придбання стел для встановлення на території Лиманської 
ОТГ

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Покращення естетичного вигляду 
міста та забезпечення вимог 

санітарних норм

Придбання автобусних зупинок громадського 
користування

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 
м.Лиман (вул.Ломоносова, вул.Краматорська, 
вул.Сонячна)

Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 
м.Лиман (вул.60 років України, вул.Покровська)

Поточний ремонт доріг по місту, селам та селищам 
(заплановано на поточний ремонт 10961,97 м² * 750,00 
грн.)

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Покращення руху транспортних 
засобів та пешеходівГрейдерування доріг по місту, селам та селищам з 

підсипкою узбічч(заплановано на грейдерування 869,57 
м²*115,00 грн.)

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Оплата за інвентаризацію та виготовлення технічних 
паспортів доріг комунальної власності Лиманської 
об’єднаної територіальної громади (20 шт*7926,10 грн.)

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Розробка проектно-кошторисної документації та 
коригування існуючих ПКД капітальних ремонтів доріг

КП “Лиманський 
Зеленбуд”

Покращення руху транспортних 
засобівКапітальний ремонт дороги комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади по 
вул.Комарова м.Лиман 5625 м²

КП “Лиманський 
Зеленбуд”


