
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 

____18.08.2021_        № ____356______ 
м. Лиман 

 

Про схвалення проєкту рішення міської ради 
«Про внесення змін до Програми утримання 
об'єктів та елементів благоустрою Лиманської 
міської територіальної громади, Заходів та 
Порядку їх фінансування на 2021 рік, 
затвердженої рішенням міської ради 
від 18.02.2021 №8/5-643» 

 
 
 
 Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 
утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської територіальної 
громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 2021 рік, затвердженої рішенням 
міської ради від 18.02.2021 №8/5-643», керуючись п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Схвалити та внести на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради «Про 
внесення змін до Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської 
міської територіальної громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 2021 рік, 
затвердженої рішенням міської ради від 18.02.2021 №8/5-643» (рішення додається). 
 

 
 
 

Міський голова       О. В. Журавльов 



ПРОЄКТ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

            №     
м. Лиман 

 
Про внесення змін до Програми утримання 
об'єктів та елементів благоустрою Лиманської 
міської територіальної громади, Заходів та 
Порядку їх фінансування на 2021 рік, 
затвердженої рішенням міської ради 
від 18.02.2021 №8/5-643 
 
 

З метою економічного та ефективного використання коштів, передбачених на 
утримання об'єктів благоустрою місцевим бюджетом на 2021 рік та програмою 
економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади 
на 2021 рік, розглянувши листи КП «Лиманський Зеленбуд», надані на засідання 
постійних комісій міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики і з питань 
житлово-комунального господарства та комунальної власності, в зв'язку з уточненням 
сум по заходам Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської 
міської територіальної громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 2021 рік, 
керуючись п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни до додатку №2 Програми утримання об'єктів та елементів 
благоустрою Лиманської міської територіальної громади, Заходів та Порядку їх 
фінансування на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від 18.02.2021 №8/5-
643 (додаються). 
 
2. Затвердити додаток №2 Програми в новій редакції (додається). 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності та регуляторної політики (Вінничук), постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства та комунальної власності (Токарчик) та заступника 
міського голови Сироватську І. Л. 
 
Міський голова        О. В. Журавльов 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішення Лиманської міської ради 
        від    №     
 

Зміни заходів з утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської 
територіальної громади на 2021 рік 

№ 
п/п 

КЕКВ КПКВКМБ Назва об’єкту 
Сума, 

тис.грн 

1 2610 0216030 
Витрати на оплату ПММ транспорту, який 

виконує роботи пов'язані з утриманням об'єктів 
та елементів благоустрою зелених насаджень 

-308,103 

2 2610 0216030 
Витрати на оплату ПММ транспорту, який 

виконує роботи пов'язані з санітарним 
очищенням об'єктів та елементів благоустрою 

+357,903 

3 3210 0216020 
Придбання спеціалізованої техніки для КП 

«Лиманський «Зеленбуд»», а саме 
придбання автогрейдера в комплектації 

-20,220 

4 2610 0216030 
Реєстрація, ремонт та технічне 

обслуговування спеціалізованої техніки +20,220 

5 2610 0216030 
Поточний ремонт тротуарів на території 

Лиманської ОТГ 
-30,000 

6 2610 0217370 
Проведення незалежної експертизи з 

інвентаризації фактичного виконання робіт 
+30,000 

7 2610 0216030 
Придбання матеріалів для поточного 

ремонту зупинок громадського транспорту 
-49,800 

  ВСЬОГО 0,000 
Розроблено відділом ЖКГ 
Начальник відділу ЖКГ       К. В. Удовиченко 
 
 
Секретар міської ради       Н. В. Ляшко 



Техніко-економічне обґрунтування до рішення 
«Про внесення змін до Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою 

Лиманської міської територіальної громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 
2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 18.02.2021 №8/5-643» 

 
 Благоустрій – це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, озеленення 

територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних 
заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення та інше, що здійснюється 
на території громади з метою її раціонального використання, належного утримання та 
охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для 
життєдіяльності людини довкілля. 
 Проблеми у сфері благоустрою необхідно вирішувати шляхом реалізації 
комплексу заходів, які направлені не тільки на утримування та обслуговування 
об’єктів інфраструктури, а й на розвиток. 
 З метою економічного та ефективного використання коштів, передбачених на 
утримання об'єктів благоустрою місцевим бюджетом на 2021 рік та програмою 
економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади 
на 2021 рік, розглянувши листи КП «Лиманський Зеленбуд» виникла необхідність 
внесення змін до Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської 
міської територіальної громади, а саме: 
від 09.07.2021 №809 щодо перерозподілу коштів у сумі 357903,00 гривень, 
від 22.07.2021 №858 щодо перерозподілу коштів у сумі 20220,00 гривень, 
від 27.07.2021 №874 щодо перерозподілу коштів у сумі 30000,00 гривень. 
 Внаслідок внесення змін до програми надають змогу виконання основної мети 
Програми. 
 Враховуючи вище наведене пропонується винести на розгляд чергового 
засідання міської ради проєкт рішення «Про внесення змін до Програми утримання 
об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської територіальної громади, Заходів 
та Порядку їх фінансування на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 
18.02.2021 №8/5-643». 
 
Начальник відділу ЖКГ  К. В. Удовиченко 



       Додаток 2 

       до рішення Лиманської міської ради 

       від    №     

Заходи з утримання об’єктів та елементів благоустрою Лиманської міської 
територіальної громади на 2021 рік 

№ 
п/п 

Найменування заходів Сума, грн. 

1 

Догляд за зеленими насадженнями  
Загальна площа зелених насаджень за якими постійно 
проводяться роботи з їх утримання: 
Парк ім. Кизима м.Лиман – 1,4380 га, парк Рубці - 4,2 га, парк 
Лозова - 0,5 га, парк по вул. Привокзальна - 1,44 га; 
Сквер Афганців -0,49 га; 
Газони – 23,7 га; квітники – 549,2 м², 
Кількість дерев – 9218 одиниць, кількість кущів – 362 одиниці, 
кількість троянд – 552 одиниці. 
Утримання зелених насаджень уздовж вулиць і доріг, в парках, 
скверах, на алеях бульварах, інших об’єктах благоустрою 
загального користування. Механізований полив квітників, 
газонів, дерев. Придбання, доставка та висадження посадкового 
матеріалу, саджанців дерев, кущів, квітів, газонів, добрив, 
висівання газонних трав та зелених насаджень, завезення ґрунту, 
підготовка ґрунту під зелені насадження, та придбання засобів і 
обладнання для їх догляду. Санітарна обрізка та видалення 
аварійних та фаутних дерев, які знаходяться на території ОТГ, 
видалення порослі. Придбання бензопил, комплектуючого та 
видатного матеріалу до газонокосарок, бензопил, гілкорізу, 
мотокос. 

1160012,00 

2 

Вуличне прибирання території й утримання об’єктів та 
елементів благоустрою 

 

Довжина доріг комунальної власності – 340,552 км. 
Площа, яка прибирається влітку – 687021 м², 
Площа, яка прибирається взимку – 416376 м². 
Павільйони, альтанки, навіси, зупинки громадського транспорту - 
69 одиниць, торгівельні ряди – 6 одиниць, урни - 222 одиниці, 
туалети громадського користування – 3 одиниці, лавочки – 173 
одиниці, павільйони – 2 одиниці, етнодвір – 1 одиниця (180м²), 
фонтан – 1 одиниця, пам’ятники – 69 одиниць, стели – 44 
одиниці, бігборди – 6 одиниць, дитячі та спортивні майданчики – 
71 одиниця (2,078 га), камери відеоспостереження – 34 одиниці, 
місця для паркування – 2496 м², тротуари – 70764 м². 
Систематичне очищення покриттів від пилу, сміття, ґрунтових та 
інших наносів шляхом їх підмітання, а також своєчасне 
очищення вулиць та доріг від снігу та обробка їх 
протиожеледними матеріалами. Прибирання сміття в 
павільйонах, альтанках, навісах на зупинках громадського 
транспорту, урнах та ліквідація стихійних звалищ. Придбання 

6168159,00 



матеріалів для поточного ремонту, придбання піску, придбання та 
доставка протиожеледного матеріалу, постерів, придбання камер 
відеоспостереження, спецодягу, спецінвентарю, послуги з 
відлову безпритульних тварин, придбання та встановлення нових 
дорожніх знаків та табличок з опорами або без них, розмітка 
доріг міста, монтаж та демонтаж новорічної ялинки. 

3 

Утримання та ремонт малих архітектурних споруд  
Ремонт, підтримка у робочому та належному стані, придбання 
урн, придбання та встановлення обладнання малих 
архітектурних споруд, елементів парканів, огороджень, 
автобусних зупинок, лавок, дитячих майданчиків, придбання 
матеріалів для поточного ремонту зупинок громадського 
транспорту, придбання фарби та матеріалів для поточного 
ремонту об’єктів та елементів благоустрою. 

2388280,00 

4 

Утримання парків та скверів  
Догляд за деревами і кущами: підживлення, поливання, обрізання 
крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок, 
знешкодження омели, окучення та розокучення, обрізка живої 
огорожі (газонного бордюру), видалення аварійних дерев, 
вивезення гілля. 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 суцвітті, прибирання стебел з 
квітників, штикування на зиму), стрижка килимових рослин, 
розкриття  багаторічних квітів з прибирання сміття, підживлення, 
підв’язування рослин, укривання рослин на зиму, викопування та 
зберігання цибульних та бульбових. Косіння трав, згрібання та 
вивезення опалого листя, згрібання та вивезення стовбурів та 
гілля. Систематичне очищення, обробка протиожеледними 
матеріалами доріжок, алей від снігу, льоду. Полив та оплата за 
воду. Утримання та ремонт малих архітектурних споруд, дитячих 
майданчиків. 

479576,00 

5 

Утримання кладовищ. Витрати на поховання самотніх 
громадян, осіб без певного місця мешкання, знайдених 

невпізнаних трупів, осіб від поховання яких відмовились 
рідні 

 

Площа території кладовищ, яка прибирається – 486600 м². 
Пам’ятні стели – 12 одиниць. 
Планове поховання 19 послуг на рік. 
Вартість поховання безрідного – 991,63 гривень + хрест, труна, 
табличка 
Придбання та очищення території кладовища, проїздів та 
проходів від сміття, скошування трави, видалення аварійних 
дерев, очищення проходів та доріг від снігу та обробка їх 
протиожеледними матеріалами, придбання та перевезення піску, 
утримання та ремонт контейнерних майданчиків, збирання та 

491124,00 



перевезення сміття, підтримання в належному стані огорожі 
кладовищ, ремонт об’єктів, санітарна обрізка дерев, кущів, 
планування доріг, підсипка проходів та доріжок відсівом та 
щебнем, придбання вінків для вшанування пам’яті. 

6 

Утримання міських зон відпочинку  
Міські зони відпочинку у кількості двох одиниць, загальною 
площею 2273 м². 
Вивезення несанкціонованих звалищ, проведення обстеження та 
бактеріологічних аналізів зон відпочинку. 

56554,00 

7 

Утримання доріг комунальної власності  
Загальна кількість доріг комунальної власності 504 одиниці, 
протяжністю 340,552 км. 
Поточний ремонт, грейдерування, утримання та паспортизація 
доріг комунальної власності, зимове утримання доріг. 
Придбання спеціалізованої техніки, а саме придбання 
автогрейдера в комплектації 

7409219,00 

 
ВСЬОГО: 18 152 924,00 гривень (вісімнадцять мільйонів сто 
п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот двадцять чотири гривні), в т.ч. 
заробітна плата з нарахуваннями – 5 126 618,00 гривень. 

18152924,00 

Розроблено відділом ЖКГ 
 
Начальник відділу ЖКГ       К. В. Удовиченко 
 
Секретар міської ради       Н. В. Ляшко 


