
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

_______________                       №____________ 

 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 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 19.12.2019 №7/73-4473» 

 

 

 Розглянувши проект рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 

реформування, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473», 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 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473» (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 ОТГ на 

2020 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 19.12.2019 №7/73-4473 

 
 

 Розглянувши листи комунальних підприємств наданих на постійні комісії міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики та 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 2020 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 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473 

(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 (Гавриленко) 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 2020 рік 

№ 

п/п 
КПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту Виконавець 

Сума, 

тис.грн. 

1 0216030 3210 
Придбання бензопил та 

мотокіс 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд» 

+142,790 

2 0216030 2610 

Придбання запасних частин 

для автотранспорту, який 

обслуговує об’єкти 

благоустрою 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд» 
+71,200 

3 0216030 2610 

Технічна інвентаризація та 

паспортизація об’єктів 

благоустрою (дитячі 

майданчики) 

КП 

«Лиманський 

«Зеленбуд» 
+20,286 

4 0216013 2610 

Утримання мереж 

водопостачання та каналізації 

сіл та селищ Лиманського 

району 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
-52,000 

5 0216013 3210 

Придбання насосного 

агрегату ЕЦВ 8-40-185 для 

свердловини №Г-2 с.Рубці 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+52,000 

 РАЗОМ    +234,276 

Розроблено відділом ЖКГ 

В.о.начальника відділу ЖКГ       І.В.Сердюк 

Секретар міської ради        Т.Ю.Каракуц 



Техніко-економічне обґрунтування до рішення 

«Про внесення змін до Програми реформування, розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2020 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473» 

 

 Житлово-комунальне господарство – це багатогалузевий комплекс, що включає в 

себе утримання житлових будинків, доріг і мостів, поводження з побутовими 

відходами, теплопостачання, водопостачання, водовідведення, благоустрій, ритуальні 

послуги. Результат діяльності житлово-комунального господарства значною мірою 

визначають соціально-економічні показники розвитку суспільства. Галузь має 

життєвоважливе значення як для населення громади, так і для функціонування 

господарства.  

 Взагалі, без розвинутої інфраструктури, яка створюється та забезпечується 

підприємствами житлово-комунального господарства, неможливе існування будь-якої 

громади. Відсутність інвестицій в галузь та обігових коштів підприємств призвели до 

значного погіршення технічного стану основних фондів, підвищення аварійності 

об’єктів житлово-комунального господарства, збільшення питомих та непродуктивних 

витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, що негативно впливає на якість та 

рівень надання комунальних послуг на всій території об’єднаної громади. 

 Відповідно до ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування” Органи 

місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження в галузі житлово-

комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського 

харчування, транспорту і зв'язку. 

  До виконавчого комітету Лиманської міської ради надійшли листи 

комунального підприємства «Лиманський «Зеленбуд»» щодо виділення та 

перерозподілу бюджетних асигнувань для поліпшення благоустрою території 

об’єднаної громади, а саме: придбання бензопил та мотокіс, придбання запасних 

частин для автотранспорту, який обслуговує об’єкти благоустрою, технічна 

інвентаризація та паспортизація об’єктів благоустрою (дитячі майданчики), 

придбання насосного агрегату ЕЦВ 8-40-185 для свердловини №Г-2 с.Рубці. 

 Внесення змін до програми надасть змогу виконання основної мети Програми, а 

саме реалізацію комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному 

санітарно-технічному стані території об’єднаної громади та покращення її 

естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку 

мешканців та гостей, також відновлення фізично й морально застарілих об'єктів на 

підприємствах житлово-комунального господарства. 

 Враховуючи вищенаведене та взявши до уваги надані листи пропонується 

винести на розгляд рішення «Про внесення змін до Програми реформування, 

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території Лиманської 

ОТГ на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 №7/73-4473». 

 

 

В.о.начальника відділу ЖКГ       І.В.Сердюк



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

_______________                         №________ 

 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 2020 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2019 №7/73-4473» 

 

 

 

 

У З Г О Д Ж Е Н О : 

 

Заступник міського голови 

 

  

О.М.Муравльова 

 

Відділ ЖКГ  І.В.Сердюк 

 

Юридичний відділ  І.О.Шуляченко 

 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 

 К.Б.Короткова 

 

Загальний відділ 

 

Керуючий справами 

 

 О.В.Донцова 

 

Р.О.Малий 

 


