
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
__17.02.2021_____                                                                                                 №__77___ 
                                                                 м. Лиман 
 

Звіт про роботу комунального 
підприємства «Лиманський 
«Зеленбуд»» за 2020 рік 

 

Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Лиманський 

«Зеленбуд»», керуючись ст.17, п.3 ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити звіт директора комунального підприємства «Лиманський 

«Зеленбуд»» про роботу підприємства за 2020 рік (додається). 
 

 

 

 

Міський голова        О.В.Журавльов 



        Додаток 

         до рішення виконавчого  

         комітету міської ради 

         від__17.02.2021__№____77_ 

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

комунального майна та фінансового плану підприємства за 2020 рік. 
 Комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд»» засноване на комунальній 

власності територіальної громади міста Лиман, відповідно до рішення міської ради 

від 24.12.2008 № 5/27-2221, та згідно рішення виконавчого комітету від 16.03.2016 

№103 комунальне підприємство визначене виконавцем послуг з вивезення твердих 

побутових відходів. 
 Станом на 01.01.2021 року підприємство надає послуги з вивезення та 

розміщення твердих побутових відходів 16789 споживачам, із яких: 9656 міського 

населення, 7133 сільського населення, 27 бюджетних установ, 213 іншим споживачам. 
 Тариф на вивезення твердих побутових відходів для населення державного 

сектору складає 22,18 гривень, для приватного сектору – 15,35 гривень. 
 Тариф на вивезення твердих побутових відходів для бюджетних установ 

складає 108,95 гривень, для інших установ – 132,37 гривень. 
 Тариф на надання послуг з вивезення та розміщення твердих побутових 

відходів складає 29,45 гривень. 
 Тарифи затверджені рішенням виконавчого комітету Лиманської міської ради 

від 14.04.2020 № 162 «Про затвердження вартості надання послуги з вивезення та 

розміщення твердих побутових відходів КП «Лиманський «Зеленбуд»». 
 За 2020 рік вивезено та розміщено ТПВ - 39971,80 м³. 
 За результатами роботи підприємство за 2020 рік від реалізації послуг по 

вивезенню та розміщенню ТПВ отримало - 3991,9 тис. грн., з них: 

• від населення 2843,1 тис. грн. - особових рахунків — 9900; 

• від бюджетних установ 160,6 тис. грн. - (27договорів); 

• від інших організацій - 988,2 тис. грн. – (213 договорів). 

Крім того отримано від реалізації послуг оренди приміщення 3,5 тис. грн.. 

Отримано доходу 
Нараховано за 2020рік 

тис. грн. з ПДВ 

Сплачено за 2020 рік 

тис. грн. з ПДВ 

від населення 3273,225 2755,051 

від організацій 1147,138 1148,771 

від субсидій (пільги) 88,043 88,043 

від оренди прим. 3,531 3,531 

ритуальні послуги 2,648 2,648 

послуги автотранспорту 560,759 560,759 

інші послуги (відшкодування 

витрат підприємства) 
4318,044 4318,044 

разом 9393,388 8876,847 

 Комунальне підприємство надало допомогу у вигляді дров незахищеному 

населенню на території Лиманської міської об’єднаної громади - 130 заявникам, 

загальним об’ємом - 700 м³. 
 За 2020 рік за рахунок власних коштів підприємства до бюджету перераховано – 



1456,487 тис. грн. податків, у тому числі: 

• екологічний податок - 200,129 тис. грн., 

• земельний податок – 14,711 тис. грн., 

• єдиний соціальний внесок – 1241,647 тис. грн.. 
 За 2020 рік підприємством за власні кошти придбано та сплачено на суму 

7193,039 тис.грн., а саме: 

- паливо – мастильні матеріали – 1267,086 тис. грн.; 

- заробітна плата штатних робітників – 5180,269 тис. грн.; 

- електроенергія – 27,802 тис. грн.; 

- послуги зв’язку: «Укртелеком», "Sаnеt", ШЧ - 6,992 тис. грн.; 

- послуги банку – 31,230 тис. грн.; 

- розрахунки з постачальниками – 675,001 тис. грн.; 

- розрахунки з підзвітними особами – 4,659 тис. грн.. 
 По підприємству протягом звітного періоду, дебіторська заборгованість склала 

516,542 тис. грн. 

№ Структура дебіторської заборгованості: За звітний період, тис. грн. 

1 Дебіторська заборгованість - всього 516,542 

1.1 населення безпосередньо 433,275 

1.2 пільги 0,00 

1.3 субсидії 0,00 

1.4 інші споживачі 83,267 

1.5 інша поточна заборгованість 0,00 

 Відповідно до рішення від 25.03.2009 № 5/29 - 2733 підприємство визначене 

балансоутримувачем об’єктів благоустрою.  
 Згідно Рішення Лиманської міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473 «Про 

затвердження Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства 

та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2020 рік» комунальне підприємство 

«Лиманський «Зеленбуд»» отримало фінансування на заходи благоустрою громади і 

протягом 2020 року були виконані роботи за рахунок міського бюджету на загальну 

суму - 29072,340 тис. грн.: 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Сума, 

тис.грн. 

 Дорожнє господарство 17826,734 

1 Поточний ремонт доріг по місту, селам та селищам 5815,197 

2 Грейдерування доріг по місту, селам та селищам 64,018 

3 
Капітальний ремонт дороги комунальної власності 

Лиманської об'єднаної територіальної громади по вул. 

Комарова м. Лиман 
8873,525 

4 Поточний ремонт тротуарів 317,810 

5 Придбання дорожніх знаків 71,010 

6 
Оплата за інвентаризацію та виготовлення технічних 

паспортів доріг комунальної власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади 
158,500 



7 
Придбання фарби для розмітки проїзної частини 

автомобільних доріг та послуги з розмітки 
212,681 

8 Капітальний ремонт тротуару по вул .Грушевського м. Лиман 1087,404 

9 
Капітальний ремонт тротуару с. Рубці, парк від (ЦКБ до 

ЗОШ) (коригування) 
1076,590 

10 
Придбання пластмасових виробів (макет об’ємної ростової 

фігури дитини-школяра) 
150,000 

 Утримання зелених насаджень загального користування 1299,000 

1 Придбання дерев для озеленення території Лиманської ОТГ 74,000 

2 
Придбання квіткових рослин, насіння трави для озеленення 

території Лиманської ОТГ 
45,000 

3 
Придбання комплектуючого та видатного матеріалу до 

газонокосарок, бензопил, гілкорізу 
40,000 

4 
Видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев і кущів, 

видалення порослі на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади 
1140,000 

 

Утримання та благоустрій місць поховань, поховання 

безрідних та фінансування робіт з інвентаризації земельних 

ділянок під кладовища 
1914,370 

1 
Придбання та перевезення піску на об'єкти благоустрою 

Лиманської ОТГ 
198,955 

2 Придбання продукції ритуального призначення 20,691 

3 Придбання вінків 16,215 

4 
Придбання стел для встановлення на території Лиманської 

ОТГ 
1553,979 

5 
Капітальний ремонт огорожі на кладовищі Лиманської ОТГ с. 

Ярова 
124,530 

 
Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних 

майданчиків 
1812,585 

1 Поточний ремонт дитячих ігрових майданчиків 99,934 

2 
Придбання, доставка та встановлення елементів дитячих 

майданчиків для встановлення на території Лиманської ОТГ 
1642,785 

3 
Технічна інвентаризація та паспортизація об’єктів 

благоустрою (дитячі майданчики) 
69,866 

 
Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти 

наведені вище 
1913,665 

1 
Утримання камер відеоспостереження розташованих на 

території Лиманської ОТГ 
96,900 

2 Поточний ремонт зупинок 49,421 

3 Послуги з відлову безпритульних тварин 396,707 

4 Придбання постерів 43,835 

5 
Проведення обстеження та проведення бактеріологічних 

аналізів дна озер та міських пляжів 
22,044 



6 Придбання автобусних зупинок громадського користування 337,900 

7 
Придбання лавочок та столів, матеріалів для поточного 

ремонту об'єктів благоустрою 
14,142 

8 
Придбання дизельного палива для щоденної обробки об’єктів 

благоустрою в період карантину 
6,521 

9 

Коригування проектно - кошторисної документації по об'єкту 

"Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до 

будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини 

тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу 

Незалежності в місті Лиман. Коригування" 

168,821 

12 
Розробка проектно-кошторисної документації на Капітальний 

ремонт елементів благоустрою території парку ім.Кизима 

м.Лиман 
180,000 

13 
Придбання матеріалів для благоустрою озера Ломоносівське 

та утримання (споживання електроенергії) 
16,558 

14 Очищення дна озера Ломоносівське міста Лиман 49,500 

15 
Придбання контейнерів для побутового сміття (об’ємом 0,75 

м³) 
274,788 

16 
Встановлення декоративної огорожі за адресом місто Лиман, 

вулиця Ринкова 
48,000 

17 
Облаштування торгівельних рядів в місті Лиман 

(вул.Пушкіна, вул.Оборони) 
208,528 

 Разом 24754,295 

1 

Відшкодування витрат на утримання об'єктів благоустрою, 

технічне обслуговування систем вуличного освітлення, 

внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення 

4318,045 

 Всього по Програмі 29072,340 

 У 2020 році за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на соціально-економічний розвиток територій були проведені роботи з 

використанням електронної системи закупівель по об’єкту - «Реконструкція дитячого 

майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім. Горького, 

частини тротуарів та дороги по вул. Незалежності  під площу Незалежності в місті 

Лиман» на суму 14544,309 тис. грн. 
 Комунальним підприємством «Лиманський «Зеленбуд»» проводяться заходи по 

зменшенню заборгованості за надані послуги по вивезенню ТПВ а саме: 
 1. Контролери підприємства абонентам, які мать борги, розносять попередження 

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

попереджень за 2020 рік – 830 штук). 
 2. З бюджетними організаціями та установами складаються акти звірки за 

виконані роботи по вивезенню ТПВ. 
 3. Виставлено 916 претензій , за якими сплачено – 64,2 тис.грн.. 
 

 

Директор 
КП «Лиманський «Зеленбуд»»       Є.О.Пасічник 


