
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

                                                                                                                         №                       

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення міської 

ради «Про затвердження Програми 

відшкодування витрат на прибирання, 

санітарне очищення та утримання 

об’єктів благоустрою на 2020-2022 

роки» 

 

 

 

 

 Розглянувши проект рішення міської ради «Про затвердження Програми 

відшкодування витрат на прибирання, санітарне очищення та утримання об’єктів 

благоустрою на 2020-2022 роки», 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 

затвердження Програми відшкодування витрат на прибирання, санітарне очищення та 

утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки» (рішення додається). 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

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

                                                                                                           №____________ 

                                                                   м. Лиман 

Про затвердження Програми відшкодування 

витрат на прибирання, санітарне очищення 

та утримання об’єктів благоустрою на 2020 -

2022 роки 

 З метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, а саме 

надання послуг зі здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання у 

належному стані територій, об’єктів та елементів благоустрою міста Лиман і сіл та 

селищ Лиманської ОТГ, безперебійного санітарного очищення території, збереження 

об’єктів загального користування, природних ландшафтів, інших природних 

комплексів і об’єктів, озеленення території, утримання доріг, тротуарів, забезпечення 

прозорої та ефективної процедури використання відшкодування витрат на утримання 

об’єктів благоустрою на території Лиманської ОТГ, враховуючи Закон України “Про 

благоустрій населених пунктів”, Закон України “Про відходи”, ст. 91 Бюджетного 

кодексу України, наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства від 23.09.2003 №154 “Про затвердження Порядку проведення ремонту та 

утримання об’єктів міського благоустрою”, рішення Лиманської міської ради від 

17.07.2013 №6/24-2367/1 “Про затвердження Правил благоустрою території міста 

Лиман”, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму відшкодування витрат на прибирання, санітарне 

очищення та утримання об’єктів благоустрою Лиманської ОТГ на 2020-2022 роки 

(додається). 

2. Виконавчому комітету Лиманської міської ради при формуванні бюджетів на 

відповідні роки передбачити кошти на виконання Програми. 

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                        №__________  

 Паспорт програми 

Назва Програми 

Програма відшкодування витрат на прибирання, санітарне 

очищення та утримання об’єктів благоустрою Лиманської 

ОТГ на 2020-2022 роки 

Ініціатор розроблення  Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

Розробник  Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

Відповідальні за 

виконання 

програмних заходів 

(головні виконавці) 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

Комунальне підприємство “Лиманський Зеленбуд” 

Основні цілі 

Програми 

Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, а 

саме надання послуг зі здійснення ефективних і 

комплексних заходів з утримання у належному стані 

територій, об’єктів та елементів благоустрою міста Лиман і 

сіл та селищ Лиманської ОТГ, безперебійного санітарного 

очищення території, збереження об’єктів загального 

користування, природних ландшафтів, інших природних 

комплексів і об’єктів, озеленення території, утримання доріг, 

тротуарів, забезпечення прозорої та ефективної процедури 

використання відшкодування витрат на утримання об’єктів 

благоустрою на території Лиманської ОТГ 

Строки реалізації 

Програми 
2020-2022 роки 

Основні джерела 

фінансування заходів 

Програми 

Бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього 

відповідно до додатку 1 Програми відшкодування витрат на 

прибирання, санітарне очищення та утримання об’єктів 

благоустрою Лиманської ОТГ на 2020-2022 роки 

 

1. Загальні положення 

Благоустрій території Лиманської об’єднаної територіальної громади є одним із 

пріоритетних напрямів єдиної системи розвитку і функціонування всього житлово-

комунального господарства. Стан вулично-дорожньої мережі, охорона довкілля та 

чистота території – оцінка діяльності як місцевої влади, так і громадськості. Це 

показник рівня участі територіальної громади у вирішенні проблем та перспектив 

розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території ОТГ. 

Територія Лиманської об’єднаної територіальної громади розташована на 

півночі Донецької області, має межі з Харківською і Луганською областями та має 

площу 1209,75 км². 



Основні роботи з благоустрою на території міста здійснює комунальне 

підприємство КП «Лиманський «Зеленбуд»» - працюючих 67 чоловік, з них: 28 

прибиральників території, 10 водіїв та механізаторів; 4 підсобних робітника, 2 

майстра, 23 інших робітників. 

Загальна протяжність доріг комунальної власності складає 192,710 км., у тому 

числі з твердим покриттям – 165,091 км., з ґрунтовим – 27,619 км., а загальна площа 

тротуарів 50858,36 м², на яких постійно здійснюються роботи з механізованого та 

ручного прибирання від сміття в літній період та очищення у зимовий період. Очистка 

від снігу та боротьба з ожеледицею в зимовий період виконується на всій площі доріг 

та тротуарів. 

Площа зелених насаджень на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади становить 3,74 га, у тому числі: газонів – 1,786 га; зелені насадження вздовж 

вулиць – 0,509 га, квітників – 0,147 га, скверів та парків – 0,632 га, ця площа постійно 

охоплена доглядом комунального підприємства. 

Контроль за утриманням 6 цвинтарів на території Лиманської ОТГ здійснює КП 

«Лиманський «Зеленбуд»». Роботи з санітарного очищення та зимового утримання 

виконуються спеціалізованою автотранспортною технікою кількістю 17 одиниць. З 

метою забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах постійно здійснюються 

роботи з утримання дорожньої розмітки та дорожніх знаків. 

Програма відшкодування витрат на прибирання, санітарне очищення та 

утримання об’єктів благоустрою Лиманської ОТГ розроблена для здійснення 

ефективних і комплексних заходів з утримання території громади в належному 

санітарному та технічному стані. 

Програма розроблена на підставі вимог Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про відходи», ст. 91 Бюджетного кодексу України, наказу Державного 

комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 

“Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського 

благоустрою”, рішення Лиманської міської ради від 17.07.2013 №6/24-2367/1 “Про 

затвердження Правил благоустрою території міста Лиман”, Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання». 

 

2. Мета програми 

 Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо санітарного очищення 

об’єктів благоустрою та території об’єднаної територіальної громади, покращення 

екологічного стану об’єднаної територіальної громади, організація забезпечення на 

території населеного пункту чистоти і порядку, забезпечення утримання в належному 

санітарно-технічному стані території об’єднаної територіальної громади та 

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

відпочинку жителів та гостей Лиманської об’єднаної територіальної громади, а саме 

відшкодування за виконані роботи чи послуги в цій сфері. 

3. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним 

методом 

 Заходи з утримання об’єктів благоустрою полягають у регулярному, постійному 

проведенні робіт та наданні послуг, спрямованих на запобігання їх передчасного 

зносу та забезпечення нормальних умов для їх функціонування і створення 

комфортних умов для мешкання та відпочинку, як для жителів Лиманської об’єднаної 

територіальної громади, так і для відпочиваючих. 



 Специфіка заходів з утримання об’єктів благоустрою полягає в необхідності їх 

проведення щоденно протягом року: систематичне очищення тротуарів та проїжджої 

частини доріг біля бордюрів від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів шляхом їх 

підмітання; ліквідація стихійних звалищ, вивезення сміття та несанкціонованих 

стихійних звалищ; догляд за газонами: підсівання газонів окремими ділянками, 

прочісування газону граблями, підживлення газонів і поливання, прополювання, 

косіння трави, збирання та вивезення скошеної трави, сміття та опалого листя; догляд 

за квітниками: улаштування квітників з усіма видами супутніх робіт (поливання, 

прополювання, пушення ґрунту, прищіпка і видалення відповідних суцвіттів, 

прибирання стебел з квітників, штикування на зиму), стрижка килимових рослин, 

розкриття багаторічних квітів з прибиранням сміття, підживлення, підв'язування 

рослин, укривання рослин на зиму, викопування та зберігання цибульних та 

бульбових; систематичне очищення урн та контейнерів від сміття, періодичне їх миття 

та дезінфекція; прибирання сміття в павільйонах, альтанках, під навісами та іншими 

малими архітектурними спорудами; протирання і очищення лав від пилу, бруду і 

снігу; прибирання  полігонів для твердих побутових відходів, будівель та приміщень 

громадських туалетів, а також пункти приймання тварин, карантинні майданчики, 

місця поховання для тварин; своєчасне очищення вулиць та доріг від снігу та обробка 

їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами; підмітання покриттів 

майданчиків, очищення їх від снігу та посипання піском під час ожеледиці; 

систематичне очищення доріжок, алей сходів від снігу, льоду. Посипання піском 

сходів; прибирання, очищення від снігу та ожеледиці, а також посипання піском 

сходів, проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок на спорудах. 

 

4. Завдання програми 

 Завданням цієї Програми є відшкодування витрат за виконані роботи комунальному 

підприємству «Лиманський «Зеленбуд»», а саме на: 

- систематичне очищення тротуарів та проїжджої частини доріг біля бордюрів від 

пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів шляхом їх підмітання; 

- ліквідація стихійних звалищ, вивезення сміття та несанкціонованих стихійних 

звалищ; 

- догляд за газонами: підсівання газонів окремими ділянками, прочісування газону 

граблями, підживлення газонів і поливання, прополювання, косіння трави, збирання 

та вивезення скошеної трави, сміття та опалого листя; 

- догляд за квітниками: улаштування квітників з усіма видами супутніх робіт 

(поливання, прополювання, пушення ґрунту, прищіпка і видалення відповідних 

суцвіттів, прибирання стебел з квітників, штикування на зиму), стрижка килимових 

рослин, розкриття багаторічних квітів з прибиранням сміття, підживлення, 

підв'язування рослин, укривання рослин на зиму, викопування та зберігання 

цибульних та бульбових; 

- систематичне очищення урн та контейнерів від сміття, періодичне їх миття та 

дезінфекція; 

- прибирання сміття в павільйонах, альтанках, під навісами та іншими малими 

архітектурними спорудами; 

- прибирання полігонів для твердих побутових відходів, будівель та приміщень 

громадських туалетів, а також пункти приймання тварин, карантинні майданчики, 

місця поховання для тварин; 

- своєчасне очищення вулиць та доріг від снігу та обробка їх фрикційними та іншими 



протиожеледними матеріалами; 

- підмітання покриттів майданчиків, очищення їх від снігу та посипання піском під 

час ожеледиці; 

- систематичне очищення доріжок, алей сходів від снігу, льоду; посипання піском 

сходів; 

- прибирання, очищення від снігу та ожеледиці, а також посипання піском сходів, 

проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок на спорудах; 

- також видатки на виплату заробітної плати, сплату податків, придбання паливно-

мастильних  матеріалів та запасних частин для ремонту транспортних засобів, які 

мають бути залучені до утримання об’єктів благоустрою території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми 

 У відповідності до вимог ст. 15 Закону України “Про благоустрій населених 

пунктів” органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для 

утримання об’єктів благоустрою комунальної власності. 

 Комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд»» Лиманської міської ради 

створено згідно з чинним законодавством України, на підставі рішення Лиманської 

міської ради від 24 грудня 2008 року № 5/27-2221 «Про створення юридичної особи 

комунального підприємства», засновано на комунальній власності територіальної 

громади для реалізації повноважень виконавчого комітету відповідно затвердженого 

Статуту підприємства, а саме у сфері організації благоустрою населених пунктів, 

організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць 

відпочинку, з основною метою діяльності – безперебійним прибиранням 

(благоустроєм території), озелененням території, утриманням доріг, кладовищ, 

тротуарів. 

 Основними напрямками діяльності Підприємства є: 

- збирання безпечних відходів (збирання безпечних твердих побутових і промислових 

відходів у місцях їх накопичення, сміттєвих контейнерах, ємкостях тощо та змішаних 

відновлюваних матеріалів; збирання матеріалів, придатних для вторинного 

використання; збирання сміття з урн у громадських місцях; збирання будівельних 

відходів та відходів розбирання будівель; збирання та видалення сміття, такого як 

щітки та щебінь; збирання відходів текстильного виробництва; діяльність з вивезення 

безпечних відходів у місця їх перероблення);  

- оброблення та видалення безпечних відходів (експлуатація полігонів для 

захоронення безпечних відходів; видалення безпечних відходів шляхом спалювання 

або іншими методами, з одержуванням електроенергії або пари, компосту, замінників 

палива, біогазу та інших побічних продуктів для подальшого використання, або без їх 

одержування; оброблення органічних відходів для їх подальшої утилізації); 

- відновлення відсортованих відходів (перероблення металевих і неметалевих відходів 

і брухту у вторинну сировину, зазвичай за допомогою механічних або хімічних 

процесів трансформації; відновлення матеріалів з відходів у вигляді: відокремлення та 

сортування вторинної сировини від нешкідливих відходів (сміття) або відокремлення 

та сортування змішаної вторинної сировини, такої як папір, пластмаси, використані 

консервні банки та металеві вироби, за категоріями; 

- інша діяльність щодо поводження з відходами (очищення ґрунтів і ґрунтових вод у 

місцях їх забруднення; як на місці робіт, так і за їх межами, з використанням, 

наприклад, механічних, хімічних або біологічних методів);  



- інші види діяльності з прибирання (підмітання вулиць, прибирання снігу та льоду, 

посипання сіллю чи піском; інші види прибирання, не віднесені до інших 

угруповань);  

- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (технічне 

обслуговування та ремонт автотранспортних засобів - механічний ремонт; ремонт 

електричних систем автотранспортних засобів; ремонт електронних систем 

упорскування палива; поточне обслуговування; ремонт кузовів; ремонт запчастин 

автотранспортних засобів; миття, полірування тощо; напилення та фарбування; 

ремонт лобового скла та вікон; ремонт сидінь автотранспортних засобів; ремонт шин і 

камер, їх установлення або заміну; антикорозійне оброблення; установлення деталей і 

приладдя, яке не є складовою процесу виробництва автотранспортних засобів);  

- вантажний автомобільний транспорт (усі види перевезень вантажним автомобільним 

транспортом; перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або 

утилізації; оренду вантажних автомобілів з водієм); 

- інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством України за умови 

обов’язкового збереження основного профілю діяльності. 

 У відповідності до вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів” 

до об’єктів благоустрою відносяться, зокрема, території загального користування: 

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; парки, 

сквери та майданчики; інші території загального користування. 

 Балансоутримувач забезпечує належне утримання, своєчасний ремонт об’єктів 

благоустрою власними силами. 

Окрім того, у відповідності до вимог закону України “Про відходи” до повноважень 

органів місцевого самоврядування відноситься, в тому числі, ліквідація 

несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів. 

 В свою чергу, організацію благоустрою населених пунктів забезпечують органи 

місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом. 

 Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території об’єднаної 

територіальної громади. 

 Фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться 

за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. Вказані види робіт (в частині 

майна, що є комунальною власністю) надаються Підприємством на некомерційній 

основі, надаються населенню безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні 

Закону України “Про захист економічної конкуренції” та не беруть участь у 

господарському обороті та повинні надаватися за рахунок місцевого бюджету. 

 

6. Перелік завдань і заходів програми. 

 Перелік завдань та заходів Програми, що будуть виконуватися за рахунок цієї 

Програми додається у додатку до Програми. 

7. Строки та етапи виконання програми 

 Завдання та заходи за програмою будуть виконуватись протягом 2020-2022 років, 

але кожен рік окремо у межах бюджетного року. 

8. Ресурсне забезпечення програми та порядок використання коштів 

 Очікувана сума коштів, передбачених на виконання цієї Програми, складає 

10056955,00 гривень.  

Виконання заходів за Програмою здійснюється за рахунок та у межах коштів, 

передбачених у бюджеті Лиманської ОТГ на 2020-2022 роки на виконання зазначеної 

програми.  



Виконавчому комітету Лиманської міської ради при формуванні бюджетів на 

відповідні роки передбачити кошти на виконання Програми та укласти відповідний 

договір з КП «Лиманський «Зеленбуд»» на виконання вказаної програми в межах 

бюджетного року. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок та у межах коштів 

бюджету Лиманської ОТГ, та інших джерел, не заборонених законодавством, шляхом 

затвердження міською радою бюджетних призначень виконавчому комітету 

Лиманської міської ради, який є головним розпорядником цих коштів. 

Програма відкрита до внесення змін, тобто в ході реалізації заходів можливі 

коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів 

Програми, уточненням обсягів робіт та виходячи з реальних можливостей бюджету. 

Фінансування здійснюватиметься згідно з планом заходів на її проведення, що 

затверджується щорічно окремим рішенням виконавчого комітету міської ради, в 

межах асигнувань, передбачених бюджетом шляхом спрямування коштів відповідним 

виконавцям. 

9. Організація управління та контролю за ходом виконання програми 

 Координація виконання заходів Програми покладається на виконавчий комітет 

Лиманської міської ради, яким планується залучення до її виконання комунального 

підприємства. 

 Щорічний звіт про виконання заходів Програми подається Лиманській міській раді 

для розгляду та затвердження у І кварталі після завершення відповідного бюджетного 

періоду. 

 Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку постійними 

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

інвестиційної діяльності та регуляторної політики та з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності міської ради. 

 Громадський контроль за виконанням Програми здійснюється (за їх бажанням) 

представниками громадських організацій, у статуті яких передбачено діяльність у 

сфері житлово-комунального господарства. 

Відповідальність за використання коштів несе виконавчий комітет Лиманської 

міської ради шляхом постійного контролю за дотриманням цільового та ефективного 

використання коштів на виконання заходів програми. 

Відповідальність за неякісне виконання робіт за які виплачується 

відшкодування та нецільове використання коштів покладається на КП «Лиманський 

«Зеленбуд»». 

Програма розроблена відділом житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради. 
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Додаток до програми

Всього 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

систематичне очищення 

тротуарів та проїжджої 

частини доріг

систематичне очищення тротуарів та 

проїжджої частини доріг біля бордюрів від 

пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів 

шляхом їх підмітання

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 763,240 240,768 254,492 267,980

площа тротуарів - 

50858,36 м²

2
ліквідація несанкціонованих 

стихійних звалищ

ліквідація стихійних звалищ, вивезення 

сміття та несанкціонованих стихійних 

звалищ

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 6018,301 1898,505 2006,720 2113,076 об'єм звалищ - 7020 м³

підсівання газонів окремими ділянками
2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 2,349 0,741 0,783 0,825

прочісування газону граблями
2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 211,358 66,674 70,474 74,210

підживлення газонів
2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 2,349 0,741 0,783 0,825

поливання газонів
2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 4,698 1,482 1,566 1,649

прополювання газонів
2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 9,393 2,963 3,132 3,298

косіння трави (роторна косарка)
2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 777,530 245,276 259,257 272,997

косіння трави (мотокоси)
2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 41,832 13,196 13,948 14,687

збирання скошеної трави, сміття та опалого 

листя

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 225,835 71,241 75,302 79,293

вивезення скошеної трави, сміття та 

опалого листя

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 764,917 241,297 255,051 268,569

4 догляд за квітниками

улаштування квітників з усіма видами 

супутніх робіт (поливання, прополювання, 

пушення ґрунту, прищіпка і видалення 

відповідних суцвіттів, прибирання стебел з 

квітників, штикування на зиму), стрижка 

килимових рослин, розкриття багаторічних 

квітів з прибиранням сміття, підживлення, 

підв'язування рослин, укривання рослин на 

зиму, викопування та зберігання цибульних 

та бульбових.

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 71,963 22,701 23,995 25,267

площа квітників - 1470 

м²

5
систематичне очищення урн 

та контейнерів

систематичне очищення урн та контейнерів 

від сміття, періодичне їх миття та 

дезінфекція

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 291,908 92,084 97,333 102,491

кількість урн - 1540 

одиниць

3 догляд за газонами

Перелік заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми 

№ п/п Перелік заходів програми

Строк 

виконання 

заходу

Виконавці
Джерела 

фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у 

тому числі по роках:
Назва напрямку діяльності 

(пріоритетні завдання)

Очікуваний результат 

за один рік

площа газонів - 14860 

м²



6 прибирання сміття 

прибирання сміття в павільйонах, 

альтанках, під навісами та іншими малими 

архітектурними спорудами

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 8,223 2,594 2,742 2,887

площа території - 

18000 м²

прибирання полігонів  для твердих 

побутових відходів

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 41,765 13,175 13,926 14,664

площа території - 

85000 м²

прибирання будівель та приміщень 

громадських туалетів

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 83,368 26,299 27,798 29,271

кількість раз на рік - 

142 

прибирання пунктів прийманння тварин, 

карантійних майданчиків, місця поховання 

для тварин

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 4,327 1,365 1,443 1,519

площа території - 

20000 м²

своєчасне очищення вулиць та доріг від 

снігу та обробка їх фрикційними та іншими 

протиожеледними матеріалами (а/м МАЗ)

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 329,809 104,040 109,970 115,799 годин роботи - 99

своєчасне очищення вулиць та доріг від 

снігу та обробка їх фрикційними та іншими 

протиожеледними матеріалами (трактор 

МТЗ)

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 139,646 44,052 46,563 49,031 годин роботи - 120

підмітання покриттів майданчиків
2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 0,907 0,286 0,302 0,318

площа майданчиків - 

3000 м²

очищення  майданчиків від снігу 
2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 1,436 0,453 0,479 0,504

площа майданчиків - 

3000 м²

посипання майданчиків піском під час 

ожеледиці

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 1,005 0,317 0,335 0,353

площа майданчиків - 

3000 м²

систематичне очищення доріжок, алей, 

сходів від  снігу та льоду

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 33,507 10,570 11,172 11,765 площа доріг- 77084 м²

посипання піском сходів
2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 5,132 1,619 1,711 1,802

об'єм посипкового 

матеріалу: пісок -30 

тон, сіль - 10 тон
прибирання та очищення снігу та ожеледиці 

сходів, проїздів, тротуарів та пішохідних 

доріжок на спорудах

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 161,040 50,801 53,697 56,543

площа території - 

20000 м²

посипання піском сходів, проїздів, 

тротуарів та пішохідних доріжок на 

спорудах

2020-2022 

роки

КП "Лиманський 

"Зеленбуд""
бюджет ОТГ 61,118 19,280 20,379 21,459

об'єм посипкового 

матеріалу: пісок -30 

тон, сіль - 10 тон

Разом 10056,955 3172,520 3353,354 3531,081

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

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц

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

своєчасне очищення вулиць 

та доріг від снігу та обробка 

їх фрикційними та іншими 

протиожеледними 

матеріалами

підмітання покриттів 

майданчиків, очищення їх 

від снігу та посипання 

піском під час ожеледиці

систематичне очищення 

доріжок, алей сходів від 

снігу, льоду; посипання 

піском сходів

прибирання, очищення від 

снігу та ожеледиці, а також 

посипання піском сходів, 

проїздів, тротуарів та 

пішохідних доріжок на 

спорудах
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прибирання полігонів для 

твердих побутових відходів, 

будівель та приміщень 

громадських туалетів, а 

також пункти приймання 

тварин


