
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
_______________          №____________ 

 м. Лиман 

Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про 
внесення змін до Програми реформування, розвитку 
житлово-комунального господарства та благоустрою 
території Лиманської ОТГ на 2021 рік, затвердженої 
рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-35» 

 
 
 Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 
реформування, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
території Лиманської ОТГ на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 
24.12.2020 №8/3-35», 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 реформування, розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2021 рік, затвердженої 
рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-35» (проєкт рішення додається). 
 
 

 
Міський голова         Олександр ЖУРАВЛЬОВ 



ПРОЄКТ 

 

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 ОТГ на 
2021 рік, затвердженої рішенням міської ради 
від 24.12.2020 №8/3-35 
 
 
 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 комунального підприємства, наданих 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 реформування, розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади 
на 2021 рік, керуючись 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 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-35 (додаються). 
 
2. Затвердити основні заходи Програми в новій редакції (додаток 1). 
 
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 
        рішенням Лиманської міської ради 
        від    №     
Зміни заходів з реформування, розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 

№ 
п/п 

КПКВК
МБ 

КЕКВ Назва об’єкту 
Сума, 
грн. 

1 0217310 3210 
Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в 

житловому будинку №12 по вул.Студентська 
(під'їзди 1,2,3) в м.Лиман Донецької області 

-273307,00 

2 0216030 2610 
Поточний ремонт мережі зовнішнього 

освітлення м.Лиман, вул.Петропавлівська 
+48386,00 

3 0216030 2610 
Поточний ремонт мережі зовнішнього 

освітлення м.Лиман, вул.Свободи 
+26301,00 

4 0216030 2610 
Поточний ремонт мережі зовнішнього 
освітлення м.Лиман, вул.Театральна 

+27168,00 

5 0216030 2610 

Витрати на оплату заробітної плати 
робітників за листопад - грудень 2021 року, 

які виконують роботи з технічного 
обслуговування систем вуличного 

освітлення 

+39082,00 

6 0216030 2610 

Витрати на оплату ПММ транспорту за 
листопад - грудень 2021 року, який виконує 
роботи з технічного обслуговування систем 

вуличного освітлення 

+8247,00 

7 0216013 2610 

Витрати на оплату заробітної плати 
робітників за листопад - грудень 2021 року, 

які виконують роботи з технічного 
обслуговування внутрішніх та зовнішніх 
мереж водопостачання та водовідведення 

+51592,00 

8 0216013 2610 

Витрати на оплату матеріалів за листопад - 
грудень 2021 року для виконання робіт 

пов’язаних з технічного обслуговування 
внутрішніх та зовнішніх мереж 

водопостачання та водовідведення 

+12890,00 

9 0216013 2610 

Витрати на оплату ПММ транспорту за 
листопад - грудень 2021 року, який виконує 

роботи з технічного обслуговування 
внутрішніх та зовнішніх мереж 

водопостачання та водовідведення 

+8247,00 

10 0217310 3210 

Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в 
житловому будинку №11 по 

провул.Бригадний (під'їзди 1,2) в м.Лиман 
Донецької області 

-704190,00 

11 0217310 3210 
Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в 
житловому будинку №32 по вул.К.Гасієва 
(під'їзди 1,2) в м.Лиман Донецької області 

-943894,00 

12 0217310 3210 Капітальний ремонт пасажирського ліфту -206332,00 



рег.№К0005 Пд в житловому будинку №5 по 
вул.Слов'янська в м.Лиман Донецької області 

13 0217310 3210 
Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в 
житловому будинку №3 по вул.Слов'янська 
(під'їзди 1,2,3) в м.Лиман Донецької області 

-816412,00 

14 0217310 3210 
Капітальний ремонт пасажирського ліфту в 

житловому будинку №1 по вул.Слов'янська в 
м.Лиман Донецької області 

-365538,00 

 ВСЬОГО   -3087760,00 
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 реформування, розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2021 рік, 
затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-35» 

 
 Житлово-комунальне господарство – це багатогалузевий комплекс, що включає в 
себе утримання житлових будинків, прибудинкової території, теплопостачання, 
водопостачання, водовідведення, благоустрій, ритуальні послуги. Багатоквартирний 
житловий фонд міста потребує капітального ремонту основних конструктивних 
елементів, а саме: покрівель, внутрішньо будинкових інженерних комунікацій, ліфтів, 
фасадів, козирків вхідної групи під’їздів, тощо. Галузь має життєве важливе значення, як 
для населення громади, так і для функціонування господарства. 
 До виконавчого комітету Лиманської міської ради надійшов лист щодо економічного 
та ефективного використання коштів, передбачених на реформування, розвиток житлово-
комунального господарства місцевим бюджетом на 2021 рік та програмою економічного і 
соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік, з метою 
оптимізації роботи комунального підприємства «Лиманська СЄЗ», проведення робіт та 
фінансування заходів з реформування, розвитку житлово-комунального господарства 
також дотримання законодавчої бази. 
 Розглянувши листи КП «Лиманська СЄЗ» від 13.10.2021 № 781 та від 24.09.2021 
№738 щодо виділення коштів на поточний ремонт зовнішнього освітлення та матеріалів, 
ПММ, зарплати на утримання мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання 
на загальну суму 221913,00 гривень, та лист відділу ЖКГ щодо зменшення видатків по 
капітальному ремонту ліфтів на суму 3087760,00 гривень, виникла потреба внесення змін 
до Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства. 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 реформування, розвитку 
житлово-комунального господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2021 
рік», затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-35». 
 
 
 
Начальник відділу ЖКГ       К. В. Удовиченко 
 


