
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

  15.08.2018                                                                                             №    263    

 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 

2018 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 22.12.2017 №7/40-1760” 

 

 Розглянувши проект рішення міської ради “Про внесення змін  до  

Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 №7/40-1760”, 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 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

22.12.2017 №7/40-1760” (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 

об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 22.12.2017  

№7/40-1760 

 

 

 В зв'язку з уточненням сум по заходам Програми реформування, розвитку 

житлово-комунального господарства та благоустрою території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік, керуючись п. 44 ч. 1 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 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 № 7/40-

1760 (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 (Свирид) 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 2018 рік 

№п/п КПКВМБ КЕКВ Назва об'єкту Сума тис.грн 

1 0216030 3210 
Придбання, встановлення вуличних тренажерів 

для облаштування майданчика в с.Рубці 
-173,875 

2 0216030 3210 
Придбання вуличних тренажерів для 

облаштування майданчика в с.Рубці 
+115,700 

3 0216030 2610 
Доставка та встановлення вуличних тренажерів 

для облаштування майданчика в с.Рубці 
+58,175 

4 0216013 3210 
Капітальний ремонт водопровідних мереж 

с.Рубці, Лиманського району, Донецької області 
-1590,819 

5 0216071 2610 

Компенсація різниці між встановленим тарифом 

та економічно обґрунтованими витратами на 

виробництво цих послуг (заробітна плата, 

податкові зобов’язання зі страхування, 

електроенергія) 

+1122,062 

6 0216013 2610 
Придбання матеріалів для відновлення роботи 

свердловини №2 с.Коровій Яр Лиманської ОТГ 
-5,114 

7 0216013 2610 Поточний ремонт насосних агрегатів +55,114 

8 0216011 2610 
Поточний ремонт під’їздів у житлових будинках –

конкурс міні-проектів 
+10,000 

9 0216030 2610 Придбання матеріалів для організації полива -5,000 

10 0216030 2610 Придбання бензопили +5,000 

11 0216030 2610 Придбання елементів ігрових майданчиків +206,760 

12 0216030 2610 Доставка та встановлення ігрових майданчиків +59,668 

13 0216030 3210 Придбання елементів ігрових майданчиків +101,240 

14 0216030 2610 
Виготовлення та встановлення зовнішньої 

реклами (один щит наземний двосторонній) 
+100,000 

15 0217670 3210 
Придбання екскаватора БЛЮМІНГ ЕП-Ф-П-01 на 

базі трактора МТЗ 82.1- 92П, 4*4 
-1300,000 

16 0216012 3210 
Придбання приладів обліку теплової енергії в 

житлових будинках міста Лиман 
-1086,839 

17 0216030 2610 

Реалізація проекту Громадського бюджету 

«Дитячий майданчик Веселка»  (придбання 

матеріалів та встановлення майданчика на 

території смт.Дробишеве) 

+34,104 

18 0216030 3210 

Реалізація проекту Громадського бюджету 

«Дитячий майданчик Веселка»  (придбання 

Типової площадки 3.2 для встановлення 

+60,500 



майданчика на території смт.Дробишеве) 

19 0216030 2610 

Реалізація проекту Громадського бюджету 

«Громадський простір Криволуцький 

ЕТНОДВІР» (придбання матеріалів та 

облаштування комплексу громадського простору 

Етнодвір на території с.Крива Лука) 

+149,495 

20 0216030 2610 

Реалізація проекту Громадського бюджету 

«Розважальний ігровий комплекс Дитяче 

містечко» (придбання матеріалів та облаштування 

розважального ігрового комплексу по провулку 

Телеграфному м.Лиман) 

+149,967 

21 0216030 2610 

Реалізація проекту Громадського бюджету 

«Дитячий майданчик Щасливі діти» (придбання 

матеріалів, обладнання, доставка та встановлення 

дитячого майданчика на території смт.Зарічне) 

+68,190 

22 0216030 3210 

Реалізація проекту Громадського бюджету 

«Дитячий майданчик Щасливі діти» (придбання 

обладнання для дитячого майданчика на території 

смт.Зарічне) 

+80,760 

23 0216011 2610 

Реалізація проекту Громадського бюджету 

«Будинку-40! SOS! або допоможіть зробити крок 

до ОСББ» (придбання матеріалів для поточного 

ремонту житлового будинку за адресою 

вул..Пушкіна, 9-А, м.Лиман) 

+58,684 

24 0216011 3210 

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та 

оголовків ДВК житлового будинку №5 

вул.Оборони,м.Лиман, в тому числі проектно-

вишукувальні роботи 

-52,641 

25 0216011 3210 

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та 

оголовків ДВК житлового будинку №5а 

вул.Оборони,м.Лиман, в тому числі проектно-

вишукувальні роботи 

-21,568 

26 0216011 3210 

Капітальний ремонт м'якої покрівлі та оголовків 

ДВК житлового будинку № 12 вул. Студентська, 

м.Лиман,  в тому числі коригування проектно-

кошторисної документації 

+225,864 

27 0216030 2610 Поточний ремонт зупинок +22,000 

28 0216030 2610 
Придбання та встановлення урн на території 

Лиманської ОТГ 
-22,000 

29 0216030 2610 
Придбання  комплектуючого та видатного 

матеріалу до газонокосарок, бензопил, гілкорізу 
+18,400 

30 0216030 2610 Придбання матеріалів для організації полива -18,400 

31 0216030 2610 

Утримання зовнішнього освітлення - зарплата 

штатних одиниць для обслуговування об'єктів 

комунальної власності, розташованих на 

території сіл та селищ Лиманської міської ради 

+40,851 

32 0216030 3210 
Капітальний ремонт ліній зовнішнього 

освітлення с.Зарічне, Лиманського району (вул. 8 
-54,229 



Марта, вул. Шевченко, вул. Новосадова, вул. 

Бульварна, вул. Челюскінців) 

33 0216030 3210 

Капітальний ремонт ліній зовнішнього 

освітлення с.Торське, Лиманського району (вул. 

Сєвєрна, пров. Сєверний, вул. Зелений Клин, вул. 

Нова, вул. Підлісна(Совхозна), вул. Мєлова, вул. 

Коротка, вул. Трансформаторна, вул. 

Островського, вул. Роднікова, вул. Шкільна) 

-138,277 

34 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської ОТГ по вул.Незалежності 

(Фрунзе) м.Лиман (в тому числі коригування 

ПКД) 

-16,783 

35 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної 

громади по провул.Поштовий м.Лиман(в тому 

числі коригування ПКД) 

-87,581 

36 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної 

громади по вул. 1 Травня м. Лиман (в тому числі 

коригування ПКД) 

-388,714 

37 0217461 3210 

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної 

громади від перехрестя вул.К.Гасієва №4 до кафе 

«Лісовичок» м.Лиман (в тому числі коригування 

ПКД) 

+493,078 

   РАЗОМ -1726,228 

Розроблено відділом ЖКГ 

 

Начальник відділу ЖКГ                                                             К.В.Удовиченко 

 

Секретар міської ради                                                                 Т.Ю.Каракуц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обласного 

бюджету
бюджетів міст 

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

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та 

оголовків ДВК житлового будинку №5 

вул.Оборони,м.Лиман, в тому числі проектно-

вишукувальні роботи

0216011 3210 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
605,794 605,794 Покращення якості житла

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та 

оголовків ДВК житлового будинку №5а 

вул.Оборони,м.Лиман, в тому числі проектно-

вишукувальні роботи

0216011 3210 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
666,656 666,656 Покращення якості житла

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та 

оголовків ДВК житлового будинку №11 пр-т 

Щасливий,м.Лиман, в тому числі проектно-

вишукувальні роботи

0216011 3210 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
565,470 565,470 Покращення якості житла

Капітальний ремонт м'якої покрівлі та 

оголовків ДВК житлового будинку № 12 вул. 

Студентська, м. Лиман в тому числі 

коригування проектно-кошторисної 

документації

0216011 3210 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
541,425 541,425 Покращення якості житла

Розроблення проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт житового 

фонду: а саме капітальний ремонт шиферної 

покрівлі та оголовків ДВК у будинку №2 пров. 

Восточний, м. Лиман;  будинку №4 пров. 

Восточний, м. Лиман;  будинку №6 пров. 

Восточний, м. Лиман;  будинку №15 вул. 

Гасієва, м. Лиман; м”ягкої покрівлі та 

оголовків ДВК будинку №16 вул. Студентська, 

м. Лиман

0216011 3210 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
28,318 28,3180 Покращення якості житла

Заміна системи водостоку житлового будинку 

№37 по вул.К. Гасієва м. Лиман в тому числі  

проектно-вишукувальні роботи

0216011 3210 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
290,000 290,000 Покращення якості житла

Поточний ремонт під’їзду №3 житлового 

будинку №4 по вул.І.Лейко, м.Лиман
0216011 2610 2018

КП "Лиманська 

СЄЗ"
49,892 49,892

Поточний ремонт під’їзду 

житлового будинку

За розрахунок економічно-обґрунтованих 

планових витрат і тарифів на утримання 

будинків та прибудинкової території

0216011 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
158,121 158,121 Розрахунок планових витрат

Очікуваний результат
Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного 

бюджету

місцевих бюджетів
підприєм

ств

інших 

джерел

Додаток 1

Затверджено

рішенням Лиманської міської ради

Від                  № 

Зміст заходу КПКВКМБ КЕКВ
Термін 

виконання
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



Придбання лісоматеріалів для підготовки 

житлового фонду в осінньо-зимовий період
0216011 2610 2018

КП "Лиманська 

СЄЗ"
13,800 13,800

Придбання матеріалів для 

підготовки житлового фонду 

в осінньо-зимовий період

Придбання електричних матеріалів для 

підготовки житлового фонду в осінньо-

зимовий період

0216011 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
172,940 172,940

Придбання матеріалів для 

підготовки житлового фонду 

в осінньо-зимовий період

Придбання будівельних матеріалів для 

підготовки житлового фонду в осінньо-

зимовий період

0216011 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
68,885 68,885

Придбання матеріалів для 

підготовки житлового фонду 

в осінньо-зимовий період

Придбання покрівельних матеріалів для 

підготовки житлового фонду в осінньо-

зимовий період

0216011 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
84,050 84,050

Придбання матеріалів для 

підготовки житлового фонду 

в осінньо-зимовий період

Придбання матеріалів для водопровідних 

систем для підготовки житлового фонду в 

осінньо-зимовий період

0216011 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
85,165 85,165

Придбання матеріалів для 

підготовки житлового фонду 

в осінньо-зимовий період

Придбання матеріалів для опалювальних 

систем для підготовки житлового фонду в 

осінньо-зимовий період

0216011 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
191,635 191,635

Придбання матеріалів для 

підготовки житлового фонду 

в осінньо-зимовий період

Придбання зварювальних матеріалів для 

підготовки житлового фонду в осінньо-

зимовий період

0216011 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
35,295 35,295

Придбання матеріалів для 

підготовки житлового фонду 

в осінньо-зимовий період

Нежитлова будівля – гуртожиток по 

вул.Крупської,4 м.Красний Лиман – 

реконструкція (коригування)» (0,2% за послуги 

банку)

0216011 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
24,635 24,635

Придбання матеріалів для 

підготовки житлового фонду 

в осінньо-зимовий період

Нежитлова будівля – гуртожиток по 

вул.Крупської,4 м.Красний Лиман – 

реконструкція (коригування)» (за авторський 

нагляд)

0216011 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
30,780 30,780

Придбання матеріалів для 

підготовки житлового фонду 

в осінньо-зимовий період

Нежитлова будівля – гуртожиток по 

вул.Крупської,4 м.Красний Лиман – 

реконструкція (коригування)» (0,18-02 % за 

страхування об’єкту)

0216011 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
24,635 24,635

Придбання матеріалів для 

підготовки житлового фонду 

в осінньо-зимовий період

«Нежитлова будівля – гуртожиток по 

вул.Крупської,4 м.Красний Лиман – 

реконструкція (коригування)» (0,1 % за 

надання послуг з продажу валюти)

0216011 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
12,318 12,318

Придбання матеріалів для 

підготовки житлового фонду 

в осінньо-зимовий період



Поточний ремонт під’їздів у житлових 

будинках – конкурс міні-проектів
0216011 2610 2018

КП "Лиманська 

СЄЗ"
10,000 10,000

Поточний ремонт під’їзду 

житлового будинку

Реалізація проекту Громадського бюджету 

«Будинку-40! SOS! або допоможіть зробити 

крок до ОСББ» (придбання матеріалів для 

поточного ремонту житлового будинку за 

адресою вул..Пушкіна, 9-А, м.Лиман)

0216011 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
58,684 58,684

придбання матеріалів для 

поточного ремонту 

житлового будинку за 

адресою вул..Пушкіна, 9-А, 

м.Лиман
Всього КПКВКМБ 0216011 3718,498 0,000 0,000 3718,498 0,000 0,000

Оплата спожитої електроенергії водяними 

свердловинами, що знаходяться в 

господарчому веденні

0216013 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
130,000 130,000

Оплата електроенергії за 

водопостачання

Утримання мереж водопостачання та 

каналізації сіл та селищ Лиманського району
0216013 2610 2018

КП "Лиманська 

СЄЗ"
717,000 717,000

Утримання мереж 

водопостачання в належному 

стані

Придбання матеріалів для відновлення роботи 

свердловини №2 с.Коровій Яр Лиманської ОТГ
0216013 2610 2018

КП "Лиманська 

СЄЗ"
3,995 3,995

Утримання мереж 

водопостачання в належному 

стані

Поточний ремонт насосних агрегатів 0216013 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
102,514 102,514

Утримання мереж 

водопостачання в належному 

стані

 Відеообстеження свердловини глибиною 

118,2 м під номером А3079Е, яка знаходиться 

в Донецької області, Лиманський район, 0,8 км 

від с. Коровій Яр

0216013 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
6,000 6,000

Утримання мереж 

водопостачання в належному 

стані

Виконання робіт, пов’язаних з підготуванням 

будинків до зими (оплата водопостачання для 

промивки системи опалення житлових 

будинків м.Лиман)

0216013 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
150,000 150,000

Утримання мереж 

теплопостачання (оплата 

води для промивки мереж)

Придбання люків для встановлення на колодязі 

водопровідних та каналізаційних мереж
0216013 2610 2018

Лиманське 

ВУВКГ
53,055 53,055 Придбання люків

Придбання пожежних гідрантів для заміни на  

водопровідних мережах міста Лиман, 

с.Дробишево

0216013 2610 2018
Лиманське 

ВУВКГ
43,212 43,212 Придбання гідрантів

Коригування проектно-кошторисної 

документації по об'єкту  “Капітальний ремонт 

водопровідних мереж с. Рубці, 

Краснолиманського району, Донецької області

0216013 3210 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
127,670 127,670

Капітальний ремонт мереж 

водопостачання

Придбання насосного агрегату Speroni SP/TR 

140-36, для відновлення роботи свердловини 

№2 с.Коровій Яр Лиманської ОТГ

0216013 3210 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
23,895 23,895

Придбання насосного 

агрегату 

Всього КПКВКМБ 0216013 1357,341 0,000 0,000 1357,341 0,000 0,000



Послуги щодо очищування, утримання доріг 0216030 2240 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

199,000 199,000

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

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

Утримання кладовищ - заробітна плата 

сторожів
0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

173,000 173,000

Поховання  безрідних громадян у т.ч. 

придбання паливо - мастильних матеріалів
0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

9,000 9,000

Придбання продукції ритуального призначення 0216030 2610 2018
КП 

“Лиманський 
22,800 22,800

Послуги на поховання безрідних громадян 0216030 2610 2018
КП 

“Лиманський 
28,200 28,200

Придбання та перевезення піску на об’єкти 

благоустрою території Лиманської ОТГ , у т.ч. 

придбання піску

0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

132,000 132,000

Придбання паливо - мастильних матеріалів 0216030 2610 2018
КП 

“Лиманський 
81,000 81,000

Придбання запасних частин для автомобілів 0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

20,000 20,000

Поточний ремонт пам'ятників та стел 0216030 2610 2018
КП 

“Лиманський 
400,000 400,000

Придбання вінків 0216030 2610 2018
КП 

“Лиманський 
19,750 19,750

Придбання та встановлення дорожніх знаків, 

придбання фарби для розмітки проїзної 

частини автомобільних доріг  у т.ч. придбання 

дорожніх знаків

0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

0,000 0,000

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

Придбання паливо-мастильних матеріалів 0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

15,000 15,000

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

Придбання запасних  частин для автомобілів 0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

3,000 3,000

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

Придбання фарби для проїзної частини 

автомобільних доріг
0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

44,500 44,500

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

Поточний ремонт зупинок 0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

52,000 52,000

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

Придбання  та садіння дерев на території 

м.Лиман та Лиманської ОТГ
0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

49,980 49,980

Придбання  та садіння  квіткових рослин, 

насіння трави по м.Лиман та Лиманської ОТГ
0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

72,960 72,960

Належне утримання та 

функціонування кладовищ на 

території Лиманської ОТГ

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 встановлення урн на території 

Лиманської ОТГ
0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

0,000 0,000

Забезпечення захисту 

навколишнього природного 

середовища

Утримання камер відео спостереження на 

об'єкти благоустрою,аренда електричних 

стовпів

0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

30,000 30,000
Створення безпечних умов 

життєдіяльності населення

Поточний ремонт дитячих ігрових майданчиків 0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

40,000 40,000

Створення сучасних  дитячих 

майданчиків, які відповідають 

вимог безпеки

Утримання фонтану (споживання води) 0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

3,000 3,000

Покращення естетичного 

вигляду міста та забезпечення 

вимог санітарних норм

Поточний ремонт лавочок по місту 0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

21,400 21,400

Покращення естетичного 

вигляду міста та забезпечення 

вимог санітарних норм

Придбання, доставка та розміщення постерів, 

композиційних панелей обклеєних плівками з 

печаткою

0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

106,000 106,000

Покращення естетичного 

вигляду міста та забезпечення 

вимог санітарних норм

Утримання вуличного туалету 

пров.Телеграфний м.Лиман
0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

7,000 7,000

Забезпечення захисту 

навколишнього природного 

середовища

Придбання контейнерів для побутового сміття 

ОТГ
0216030 2610 2018 Згідно договору 150,000 150,000

Забезпечення захисту 

навколишнього природного 

середовища

Придбання  комплектуючого та видатного 

матеріалу до газонокосарок, бензопил,гілкорізу
0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

58,400 58,400

Створення, відновлення і 

збереження зелених 

насаджень населених пунктів 

відповідно до норм, 

покращення навколишнього 

природного середовища та 

створення більш сприятливих 

умов для життєдіяльності 

людини

Збирання комунальних відходів, вивезення 

сміття, ліквідація стихійних звалищ  на  

території Лиманської ОТГ у т.ч. придбання 

паливо - мастильних матеріалів

0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

452,350 452,350

Покращення естетичного 

вигляду міста та забезпечення 

вимог санітарних норм

Придбання  інвентарю  та  матеріалу 0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

49,000 49,000

Покращення естетичного 

вигляду міста та забезпечення 

вимог санітарних норм

Придбання запасних частин для ремонту 

автомобілів
0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

49,000 49,000

Покращення естетичного 

вигляду міста та забезпечення 

вимог санітарних норм



Заробітна плата прибиральників по м. Лиман 

та Лиманської ОТГ
0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

455,000 455,000

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

0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

1031,850 1031,850
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Проведення обстеження  та проведення 

бактеріологічних аналізів дна озеру 

Ломоносівське м.Лиман

0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

3,200 3,200

Забезпечення захисту 

навколишнього природного 

середовища

Утримання зелених насаджень у т.ч. 

придбання паливо –мастильних матеріалів
0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

100,000 100,000
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Придбання матеріалів для організації полива 0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

56,600 56,600
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Споживання води 0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

20,000 20,000
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Поточний ремонт та фарбування огорожі на 

території Лиманської ОТГ
0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

50,000 50,000
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  у т.ч. 

придбання паливо –мастильних матеріалів

0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

207,040 207,040
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Придбання матеріалів 0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

60,000 60,000
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Придбання, доставка та встановлення 

новорічної ялинки на території м.Лиман
0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

25,000 25,000
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Послуги з відлову безпритульних тварин 0216030 2610 2018

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

199,000 199,000
Забезпечення вимог 

санітарних норм

Придбання огорожі для облаштування 

майданчика в с.Рубці
0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

37,000 37,000
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Заробітна плата робітників виробничої дільниці 

з благоустрою території та розвитку 

інфраструктури м.Лиман та Лиманської ОТГ

0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

463,520 463,520
Підвищення рівня комфорту 

громадян



Реалізація проекту Громадського бюджету «В 

здоровому тілі здоровий дух» (придбання 

матеріалів для встановлення спортивного 

майданчика на території с.Новоселівка)

0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

25,572 25,572
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Доставка та встановлення вуличних 

тренажерів для облаштування майданчика в 

с.Рубці

0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

58,175 58,175
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Придбання бензопили 0216030 2610 2018

КП 

"Лиманський 

Зеленбуд"

5,000 5,000
Забезпечення вимог 

санітарних норм

Придбання елементів ігрових майданчиків 0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

206,760 206,760
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Доставка та встановлення ігрових майданчиків 0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

59,668 59,668
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Виготовлення та встановлення зовнішньої 

реклами (один щит наземний двосторонній)
0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

100,000 100,000
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Реалізація проекту Громадського бюджету 

«Дитячий майданчик Веселка»  (придбання 

матеріалів та встановлення майданчика на 

території смт.Дробишеве)

0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

34,104 34,104
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Реалізація проекту Громадського бюджету 

«Громадський простір Криволуцький 

ЕТНОДВІР» (придбання матеріалів та 

облаштування комплексу громадського 

простору Етнодвір на території с.Крива Лука)

0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

149,495 149,495
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Реалізація проекту Громадського бюджету 

«Розважальний ігровий комплекс Дитяче 

містечко» (придбання матеріалів та 

облаштування розважального ігрового 

комплексу по провулку Телеграфному 

м.Лиман)

0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

149,967 149,967
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Реалізація проекту Громадського бюджету 

«Дитячий майданчик Щасливі діти» 

(придбання матеріалів, обладнання, доставка 

та встановлення дитячого майданчика на 

території смт.Зарічне)

0216030 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

68,190 68,190
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Зовнішнє освітлення сіл та селищ Лиманського 

району
0216030 2610 2018 Згідно договору 1558,000 1558,000

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризик ДТП

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

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризик ДТП



Утримання зовнішнього освітлення - зарплата 

штатних одиниць для обслуговування обєктів 

комунальної власності, розташованих на 

території сел та селищ Лиманської міської ради

0216030 2610 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
591,578 591,578

Підвищення рівня комфорту 

громадян

Утримання зовнішнього освітлення сіл та 

селищ Лиманського району
0216030 2610 2018 ТОВ «Енергія» 420,000 420,000

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризик ДТП

Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення 

с.Ярова
0216030 2610 2018

КП "Лиманська 

СЄЗ"
157,000 157,000

Підвищення рівня комфорту 

громадян

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

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризик ДТП

Освітлення вулиць мікрорайону "Південний" 0216030 2610 2018 Згідно договору 540,900 540,900

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризик ДТП

Освітлення вулиць мікрорайону "Північний", 

"Заводський", Східний","Центральний", 

"Комунальний", "Лісний"

0216030 2610 2018 Згідно договору 1053,900 1053,900

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризик ДТП

разом КЕКВ 2610 10555,859 0,000 0,000 10555,859 0,000 0,000

Розробка проектно-кошторисної документації 

та виконання капітального ремонту моста 

через ріку Сіверський  Донець с.Крива Лука (в 

тому числі коригування ПКД)

0216030 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

630,069 630,069
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Придбання вуличних тренажерів для 

облаштування майданчика в с.Рубці
0216030 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

115,700 115,700
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Реалізація проекту Громадського бюджету «В 

здоровому тілі здоровий дух» (придбання 

обладнання для встановлення спортивного 

майданчика на території с.Новоселівка)

0216030 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

57,500 57,500
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Придбання елементів ігрових майданчиків 0216030 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

101,240 101,240
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Реалізація проекту Громадського бюджету 

«Дитячий майданчик Веселка»  (придбання 

Типової площадки 3.2 для встановлення 

майданчика на території смт.Дробишеве)

0216030 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

60,500 60,500
Підвищення рівня комфорту 

громадян



Реалізація проекту Громадського бюджету 

«Дитячий майданчик Щасливі діти» 

(придбання обладнання для дитячого 

майданчика на території смт.Зарічне)

0216030 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

80,760 80,760
Підвищення рівня комфорту 

громадян

Капітальний ремонт ліній зовнішнього 

освітлення с.Зарічне, Лиманського району 

(вул. 8 Марта, вул. Шевченко, вул. Новосадова, 

вул. Бульварна, вул. Челюскінців)

0216030 3210 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
100,632 100,632

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризик ДТП

Капітальний ремонт ліній зовнішнього 

освітлення с.Торське, Лиманського району 

(вул. Сєвєрна, пров. Сєверний, вул. Зелений 

Клин, вул. Нова, вул. Підлісна(Совхозна), вул. 

Мєлова, вул. Коротка, вул. Трансформаторна, 

вул. Островського, вул. Роднікова, вул. 

Шкільна)

0216030 3210 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
320,476 320,476

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризик ДТП

Капітальний ремонт мережі зовнішнього 

освітлення с.Олександрівка, Лиманського 

району (вул.Садова, вул.Шкільна, 

вул.Підлісна)

0216030 3210 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
132,128 132,128

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризик ДТП

Капітальний ремонт мережі зовнішнього 

освітлення с.Новоселівка, Лиманського району 

(вул.Червона рута, вул. Лесі Українки, вул. 

Вишнева, вул. Пушкіна, провул. Центральний, 

вул. Донецьких Шахтарів, вул. Хвойна, вул. 

Лісна, вул. Підлісна, вул. Курортна, вул. 

Українська, вул. Шевченко, вул. Шахтарська)

0216030 3210 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
322,747 322,747

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризик ДТП

Капітальний ремонт ліній зовнішнього 

освітлення с.Шандриголове, Лиманського 

району (вул.Степна, вул.Кринична, 

пров.Криничний, вул.Гутченко, пров.Гутченко, 

вул.Красна Зоря)

0216030 3210 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
192,900 192,900

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризик ДТП

Капітальний ремонт мережі зовнішнього 

освітлення с.Закітне Лиманського району (вул. 

Ємченка, вул. Тупікова, вул. Крутового, вул. 

Широка (Комсомольська), вул. Харківська, 

вул. Кринична (Чапаєва), вул. Черемушки, вул. 

Кооперативна)

0216030 3210 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
178,865 178,865

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризик ДТП

разом КЕКВ 3210 2293,517 0,000 0,000 2293,517 0,000 0,000

Всього по КПКВКМБ 0216030 13048,376 0,000 0,000 13048,376 0,000 0,000

Компенсація різниці між встановленим 

тарифом та економічно обґрунтованими 

витратами на виробництво цих послуг 

(заробітна плата, податкові зобов’язання зі 

страхування, електроенергія)

0217670 3210 2018
КП "Лиманська 

СЄЗ"
1122,062 1122,062

Компенсація різниці між 

встановленим тарифом та 

економічно обґрунтованими 

витратами на виробництво 

цих послуг



Всього по КПКВКМБ 0216071 1122,062 0,000 0,000 1122,062 0,000 0,000

Поточний ремонт доріг по місту, селам та 

селищам
0217461 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

4800,000 4800,000

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

Грейдерування доріг по місту, селам та 

селищам
0217461 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

200,000 200,000

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

Оплата сертифікатів про готовність об’єктів до 

експлуатації
0217461 2610 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

147,600 147,600
Приведення об’єктів в 

експлуатацію

разом КЕКВ 2610 5147,600 0,000 0,000 5147,600 0,000 0,000

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської ОТГ по 

вул.Незалежності (Фрунзе) м.Лиман (в тому 

числі коригування ПКД)

0217461 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

1393,818 1393,818

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по 

провул.Петропавлівському м.Лиман (в тому 

числі коригування ПКД)

0217461 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

2241,696 2241,696

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по 

вул.Петропавлівській м.Лиман (в тому числі 

коригування ПКД)

0217461 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

729,176 729,176

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по провул.Поштовий 

м.Лиман(в тому числі коригування ПКД)

0217461 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

209,297 209,297

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

Капітальний ремонт автодороги  по 

вул.Шевченка м.Красний Лиман (в тому числі 

коригування ПКД)

0217461 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

1901,417 1901,417

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади від перехрестя 

вул.К.Гасієва №4 до кафе «Лісовичок» 

м.Лиман (в тому числі коригування ПКД)

0217461 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

684,041 684,041

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів



Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по вул. К. Гасієва (II та 

ІІІ черга)(в тому числі розробка ПКД)

0217461 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

4720,151 4720,151

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по вул.Нова с.Нове (в 

тому числі коригування ПКД)

0217461 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

417,300 417,300

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по вул. 1 Травня м. 

Лиман (в тому числі коригування ПКД)

0217461 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

0,001 0,001

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

Капітальний ремонт дороги комунальної 

власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади по вул. К. Гасієва (II та 

ІІІ черга)-розробка ПКД

0217461 3210 2018

КП 

“Лиманський 

Зеленбуд”

77,653 77,653

Покращення руху 

транспортних засобів та 

пешеходів

разом КЕКВ 3210 12374,550 0,000 0,000 12374,550 0,000 0,000

Всього КПКВКМБ 0217461 17522,150 0,000 0,000 17522,150 0,000 0,000

Оплата за послуги теплопостачання за 

адресою: вул.Оборони, 8а/102 м.Лиман
0217693 2271 2018

Виконавчий 

комітет
8,863 8,863

Погашення заборгованості за 

комунальні послуги квартир 

комунальної власності

Оплата за послуги теплопостачання за 

адресою: вул.Л.Українки, 6/21 м.Лиман
0217693 2271 2018

Виконавчий 

комітет
7,269 7,269

Погашення заборгованості за 

комунальні послуги квартир 

комунальної власності

Оплата за послуги теплопостачання за 

адресою: вул.Оборони, 9а/41 м.Лиман
0217693 2271 2018

Виконавчий 

комітет
1,893 1,893

Погашення заборгованості за 

комунальні послуги квартир 

комунальної власності

Оплата за послуги теплопостачання за 

адресою: вул.Оборони, 9а/34 м.Лиман
0217693 2271 2018

Виконавчий 

комітет
0,764 0,764

Погашення заборгованості за 

комунальні послуги квартир 

комунальної власності

Оплата за послуги теплопостачання за 

адресою: вул. Привокзальна, 4/21 м.Лиман
0217693 2271 2018

Виконавчий 

комітет
1,242 1,242

Погашення заборгованості за 

комунальні послуги квартир 

комунальної власності

Оплата за послуги теплопостачання за 

адресою: вул.Оборони, 8а/118 м.Лиман
0217693 2271 2018

Виконавчий 

комітет
1,426 1,426

Погашення заборгованості за 

комунальні послуги квартир 

комунальної власності

Всього по КПКВКМБ 0217693 21,457 0,000 0,000 21,457 0,000 0,000

Всього по програмі 36789,884 0,000 0,000 36789,884 0,000 0,000

Начальник відділу ЖКГ К.В.Удовиченко

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц

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


