
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__21.03.2018                                                                                                   №__80 
                                                                 м. Лиман 

Звіт про роботу комунального  

підприємства “Лиманський 

“Зеленбуд”” за 2017 рік 

 

 

Заслухавши звіт директора КП “Лиманський “Зеленбуд””, керуючись ст. 17, п.3 

ст. 29, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  
 

 

ВИРІШИВ: 
1. Звіт директора КП “Лиманський “Зеленбуд”” (Мороз) про роботу підприємства за 

2017 рік взяти до відома (додається). 
2. Заслухати звіт директора комунального підприємства “Лиманський “Зеленбуд”” на 

черговому засіданні виконавчого комітету в травні місяці за результатами роботи 

підприємства за 1 квартал 2018 року. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
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                                                                                          Додаток до рішення 
                                                                                                          виконавчого комітету 
                                                                                                          21.03.2018__№_80__ 
 

 

Звіт директора комунального підприємства 
«Лиманський «Зеленбуд»» про виконання показників використання 

комунального майна та фінансового плану підприємства за 2017 рік 
 

На підставі рішення міської ради від 24.12.2008 № 5/27-2221 було створено 

юридичну особу - комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд»», відповідно до 

рішення міської ради від 25.03.2009 № 5-29-2733 «Лиманський «Зеленбуд»» 

визначено балансоутримувачем комунальної власності територіальної громади та 

згідно рішення виконавчого комітету від 17.05.2017 № 167 підприємство визначене 

виконавцем послуг з вивезення  твердих побутових відходів на території Лиманської 

ОТГ. 
Комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд» надає послуги на всій 

території Лиманської ОТГ, загальною площею 1209,75 км2 . 
Протягом року комунальним підприємством «Лиманський «Зеленбуд»» 

проводяться заходи щодо зменшення заборгованості за надані послуги по вивезенню 

ТПВ а саме: 
- Контролери підприємства абонентам, які мають борги, розносять попередження 

про погашення боргів та надання довідки про кількісний склад сім’ї (рознесено  

попереджень за 2017 рік – 18000 одиниць). 
- З бюджетними організаціями та установами складаються акти звірки за 

виконані роботи по вивезенню ТПВ. 
Станом на 01.01.2018 року підприємство  надає послуги з вивезення та розміщення 

твердих побутових відходів 13421 споживачам, із яких: 
- 13305 населення 
- 18 бюджетних установ 
- 98 інші споживачі 

Згідно рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 17.12.2016 № 

329 затверджені тарифи на надання послуг з вивезення та розміщення твердих 

побутових відходів.  
Тариф на вивезення твердих побутових відходів для населення складає 9,59 

грн., який затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.11.2014 № 

298. 
За 2017 рік по програмі «Благоустрій території на 2017 рік» затвердженої 

рішенням Лиманської міської ради Донецької області від 23.12.2016 № 7/22-948 було 

придбано 369 контейнерів, які розташовані в кількості 253 одиниці на всій території  

Лиманської ОТГ, а саме: с. Рубці, с. Лозове, с. Яцьке, с. Крива Лука, с. Діброва, с. 

Озерне, с. Зарічне, с. Торське, с. Щурово, с. Коровій Яр. 
Протягом 2017 року вивезено та розміщено ТПВ 17465,5 м³. 

За результатами роботи підприємством за 2017 рік від реалізації послуг по вивезенню 

та розміщенню ТПВ отримало 1937,8 тис. грн.. 
Таблиця 1 

Отримано доходу Нараховано за 2017 рік 

тис.грн. з ПДВ 
Сплачено за 2017 рік 

тис.грн. з ПДВ 

від населення 1280,0 879,3 

від організацій 596,7 522,1 



від субсидій (пільги) 544,7 457,8 

від оренди приміщень 2,8 2,4 

ритуальні послуги 11,3 11,3 

бюджетне фінансування 249,4 249,4 

послуги автотранспорту 194,1 51,8 

інші послуги 31,8 26,8 

Всього разом: 2910,8 2200,9 

За 2017рік коштами підприємства до бюджету перераховано 186,9 тис. грн. 

платежів, у тому числі: 
екологічний податок -156,7 тис.грн., 
податок по землі –30,2 тис.грн. 

За 2017 рік підприємством за власні кошти оплачено: 
• паливо – мастильні матеріали – 358,8 тис.грн.; 
• заробітна плата штатних робітників -765,0 тис.грн.; 
• електроенергія –14,8 тис.грн.; 
• послуги зв’язку: «Укртелеком», "Sаnеt", ШЧ - 4,4 тис.грн.; 
• послуги банку –  36,4 тис.грн.; 
• розрахунки з Постачальниками - 234,1 тис.грн.; 
• розрахунки  з підзвітними особами - 38,5 тис.грн. 

РАЗОМ – 1452,0 тис.грн. 
Кредиторська заборгованість по підприємству станом на 01.01.2018 рік склала 

15,1 тис.грн. (постачальникам по ПММ - 7,7 тис.грн, запчастини -7,4 тис. грн. ), 

дебіторська заборгованість склала 710,1 тис.грн. 
Структура дебіторської заборгованості: 

№  За звітний період, тис.грн. 

1 Дебіторська заборгованість - всього 710,1 

1.1 населення безпосередньо 400,7 

1.2 пільги 5,1 

1.3 субсидії 87,0 

1.4 інші споживачі 216,9 

1.5 інша поточна заборгованість 0,4 

Заробітна плата по підприємству виплачується своєчасно, заборгованість  по 

податкам відсутня. 
Надані послуги Виконавчому комітету у сумі 98,954 тис.грн. за «Послуги щодо 

очищування - зимове утримання доріг та тротуарів» та у сумі 189,7 тис.грн. за 

«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». 
Згідно заяв на видалення аварійних дерев на території Лиманської ОТГ було 

видано 629 ордерів. Надана безкоштовна допомога малозабезпеченим мешканцям 

Лиманської ОТГ по 84 заявам щодо завезення дров, що складає 490,08 м³. 
Протягом 2017 року за рахунок субсидій та поточних і капітальних трансфертів 

місцевого бюджету, згідно затверджених Лиманською радою рішень про затвердження 

Програм, комунальним підприємством «Лиманський «Зеленбуд» було отримано 

асигнувань по заходам: 
- Придбання та облаштування дитячих ігрових майданчиків, які знаходяться на 

території Лиманської ОТГ на суму 1183,449 тис.грн., які були розміщені на всій 



території у кількості 13 майданчиків, 2 додаткових елементи на двох майданчиках та 

на 9 майданчиках була встановлена огорожа; 
- Організація та проведення громадських робіт – на суму 139,964 тис. грн.; 
- Утримання кладовищ - заробітна плата сторожів – 149,150 тис.грн.; 
- Поховання безрідних громадян – 3,659 тис.грн.; 
- Придбання та перевезення піску на об'єкти благоустрою -1700 м³ на суму 267,394 

тис.грн.; 
- Ремонт пам’ятників та стел - 34,628 тис. грн.; 
- Придбання вінків -10,000 тис. грн.; 
- Придбання та встановлення дорожніх знаків, придбання фарби для розмітки проїзної 

частини автомобільних доріг - 114 од. на суму 123,900 тис.грн.; 
- Поточний ремонт зупинок - 35,534 тис.грн.; 
- Придбання та садіння дерев, квіткових рослин, насіння трави - 147,360 тис.грн. (565 

од.); 
- Придбання матеріалів для організації поливу газонів та квітників м. Лиман – 16,813 

тис.грн.; 
- Придбання та встановлення урн на території Лиманської ОТГ- 100 од. на суму 

20,000 тис.грн.; 
- Облаштування контейнерних майданчиків - 19,249 тис.грн.; 
- Обстеження дня озера Ломоносівське - 7,310 тис.грн.; 
- Облаштування парку  с.Крива Лука - 10,000 тис.грн.; 
- Утримання камер відеоспостереження на об’єкти благоустрою - 30,000 тис.грн.; 
- Поточний ремонт дитячих ігрових майданчиків - 6,109 тис.грн.; 
- Утримання фонтану та вуличного туалету - 7,489 тис.грн.; 
- Поточний ремонт лавочок по місту -13,612 тис.грн.; 
- Придбання та встановлення лавочок для благоустрою міста - 50 од. на суму 95,0 

тис.грн.; 
- Придбання, доставка та розміщення постерів - 40 од. на суму 54,400 тис.грн.; 
- Придбання контейнерів для побутового сміття - 791,370 тис.грн.; 
- Придбання газонокосарок, бензопил, гілкорізу та комплектуючого матеріалу до них – 

310,952 тис.грн.; 
- Збирання комунальних відходів, вивезення сміття, ліквідація стихійних звалищ на 

території Лиманської ОТГ – 1183,498 тис.грн.; 
- Поточний ремонт тротуару на підходу до школи по провулку Героїв десантників-

307,562 тис.грн.; 
- Утримання зелених насаджень  по м. Лиман – 259,0 тис.грн.; 
- Поточний ремонт та фарбування огорожі на території Лиманської ОТГ – 23,649 

тис.грн.; 
- Поточний ремонт та капітальний об’єктів благоустрою, зелених насаджень по м. 

Лиман та Лиманської ОТГ в т.ч. знесення аварійних дерев на території ОТГ, та 

кладовищ, омолоджування старих дерев та кущів на території ОТГ – 440,381 тис.грн; 
- Реалізація проектів Громадського бюджету – 148,981 тис.грн.; 
- Придбання, доставка та встановлення новорічної ялинки - 14,400 тис.грн.; 
- Встановлення огорожі на кладовищах ОТГ – 78,709 тис.грн.; 
- Розробка проектно - кошторисної документації – 501,069 тис.грн; 
- Фінансова підтримка (касовий апарат, зарплата, інвентар, шини, оргтехніка, 

програмне забезпечення, капремонт адмінбудівлі, віброплита, воздуходувка) – 

1572,761 тис.грн.; 
- Послуги з відлову безпритульних тварин – 249,920 тис.грн.; 
- Придбання та впровадження установок, обладнання для збору та складування 



побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, кубових 

залишків , п.68 П КМУ №1147(придбання контейнерів) – 66,585 тис.грн.; 
- Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, 

утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів п.74-1 П КМУ №1147 – 

147,251 тис.грн.. 
Згідно рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 15.03.2017 

№77 та внесених змін протягом 2017 року був затверджений Перелік доріг 

комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної громади, що потребують 

поточного та капітального ремонту у 2017 році, а саме: 
- Капітальний ремонт 10 вулиць, з них 8 од. (вул. Пушкіна, вул. Свердлова, вул. 

Оборони, пров. Поштовий, вул. Кар’єрна, вул. Театральна, вул. Володимирівська с. 

Рідкодуб, вул. Довга с. Зарічне) - роботи виконані в повному обсязі, 2 од. (вул. 

Шевченко, вул. Петропавлівська) – роботи виконані на 43 відсотки. 
Вартість капітального ремонту доріг за рахунок місцевого бюджету склала 

7256,795 тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у сумі 6556,677 

тис.грн.. 
Вартість виконання кошторисної документації на проектно-вишукувальні 

роботи по об'єкту “Капітальний ремонт доріг Лиманської міської ради об'єднаної 

територіальної громади” склала 467,279 тис.грн.. 
- Поточний ремонт доріг на території Лиманської ОТГ:  

 м. Лиман - 50 вулиць площею 5169,0 м², на суму 1963,8 тис.грн; 
профілювання – 9 вулиць на суму 25,9 тис.грн.;  
розмітка - 29,2 тис.грн.; 
технічний нагляд на суму-59,7 тис. грн.; 

с. Рубці - 6 вулиць площею 330 м² на суму 145,0 тис.грн.; 
с. Нове - 10 вулиць площею 992 м² на суму 437,4 тис.грн.; 
с. Дробишево – 7 вулиць площею 145 м² на суму 239,9 тис.грн.; 
с. Карпівка -1 вулиця площею 220 м² на суму 96,6 тис.грн.. 
Усього проведено поточного ремонту доріг комунальної власності Лиманської 

ОТГ - площею 6856 м² на суму 2997,517 тис.грн.. 
За 2017 рік КП «Лиманський «Зеленбуд»» збільшив статутний капітал за 

рахунок придбання спеціалізованої техніки на загальну суму 5431,099, а саме: 
1. Відвал на сміттєвоз МАЗ - 166,999 тис.грн.; 
2. Косарка роторна КРР-1,9 – 99,000 тис.грн.; 
3. Косарка роторна  КРР-2,4 – 117,000 тис.грн.; 
4. Автогідропідйомник ВС-30 (або еквівалент) на шасі МАЗ 5340С2 – 3198,300 

тис.грн.; 
5. Трактор Беларус 82.1 – 790,000 тис.грн.; 
6. Трактор BELARUS 320.4М(або еквівалент) з додатковим обладнанням – 559,800 

тис.грн.; 
7. Легковий автомобіль RENAULT (або еквівалент) – 500,000 тис.грн.. 

Всього комунальним підприємством за 2017 рік було використано асигнувань 

на загальну суму 31229,023 тис.грн. 
 

Директор  
КП «Лиманський «Зеленбуд»»                                              Н.О.  Мороз 
 

Керуючий справами                       Р.О. Малий


