
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Виписка з протоколу засідання 

виконавчого комітету  

 

___17.06.2020_____                                                                                                   №____ПР-2___ 

                                                                 м. Лиман 

 СЛУХАЛИ: Інформацію заступника міського голови Муравльової О.М.. «Про хід 

виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.04.2020  № 163  “Про 

підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в осінньо-

зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-

комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.” 

 

ДОПОВІДАВ: Муравльова О.М..- заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію  заступника міського голови Муравльової О.М.. «Про хід 

виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.04.2020  № 163  

“Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки 

підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-

зимовий період 2020-2021 р.р.” , прийняти до відома. 

2. Запропонувати керівникам комунальних підприємств, які надають житлово-

комунальні послуги: 

2.1 Щомісяця до 09 та 23 числа надавати до відділу житлово-комунального 

господарства міської ради інформацію про хід виконання заходів щодо 

підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р. 

3. Хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від  14.04.2020  № 

163  “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств 

житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 

2020-2021 р.р.” розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради у 

липні поточного року. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 

 

 

 

Міський голова       П.Ф. Цимідан 

                                                                                                     

 

 

 

 

 



             

ІНФОРМАЦІЯ  

про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради  

від  14.04.2020  № 163  “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо 

господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки 

підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий 

період 2020-2021 р.р.” 

 

 

Станом на 10.06.2020 підприємствами житлово-комунального господарства 

були виконані такі роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду:  

 

 ВО «Лимантепломережа». 

 Підготовлено 5  котелень з 14 (36%). Підготовлено  теплових мереж у 

двотрубному обчислені 6,779 км з 24,3284 км (28%) 

Витрати на ці роботи склали 190,0 тис.грн. з запланованих 600,0  тис.грн (32%). 

 

По виробничому управлінню водоканалізаційного господарства: 

Замінено 0,10 км водопровідних мереж з 2,0 км - 5 %, 0,96 км каналізаційних мереж 

з запланованих 4,5 км. – 21%, підготовлено 1 водопровідна насосна станція з 3 

запланованих — 33%, 4 каналізаційних насосних станції з запланованих 15 — 27%,  5 

свердловини з запланованих 21– 24%, 

 Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт 

водопостачання та водовідведення місцевих рад становлять 1042,2 тис.грн, а 

витрачено 270,6 тис.грн. – 26%.   

 

По комунальному підприємству «Лиманська служба єдиного замовника». 

Комплексно підготовлено до зими 50 будинків з запланованих 185 – 27%  На 

305% виконано ремонти покрівлі (9 з  30); виконано ремонт опалювальних систем 50 з 

запланованих 185 і складає 27%, ремонт енергозабезпечення будинків 

(електрощитових) 15 з 50 і складає 30%, 15 систем холодного водопостачання з 

запланованих 50 – 30% 

Усього на підготовчі та ремонтні роботи витрачено 1152,653  тис.грн з 

запланованих 4674,00 тис.грн. – 25% 

 

По лікувальним закладам: 

Ведуться роботи по підготовці 2 котелень 

 

По установам освіти: 

 По всім закладам освіти ведуться косметичні ремонтні роботи, виконується 

очищення та фарбування тепломереж, проведено попередню перевірку запірної 

арматури. Виконання капітальних ремонтів в закладах освіти будуть розпочати після 

проведення тендерних процедур в мережі Prozorro 

 

 

Заступник міського голови      О.М. Муравльова 


