
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Звіт про роботу комунального  

підприємства  “Лиманська 

СЄЗ” за I півріччя 2019 ріку 

 

 

Заслухавши звіт директора КП “Лиманська СЄЗ”” , керуючись ст. 17, п.3 ст.  29  

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради  
 

 

ВИРІШИВ: 
1. Заслухати звіт директора комунального підприємства “Лиманська СЄЗ” на 

черговому засіданні виконавчого комітету   за результатами роботи підприємства за I 

півріччя 2019 ріку. 
2. Звіт директора КП “Лиманська СЄЗ” про роботу підприємства за I півріччя 

2019 ріку взяти до відома (додається). 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Драча Ю.А. 

 

 

 

 

Міський голова        П.Ф. Цимідан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   

№________ 
                                                                 м. Лиман 

Звіт про роботу 

комунального  підприємства 

“Лиманський “Зеленбуд”” 

за I півріччя 2019 ріку 

У З Г О Д Ж Е Н О : 
 

Перший заступник міського голови 
 

Ю.А. Драч 

Відділ ЖКГ 
 

І.В. Сердюк 

Юридичний відділ 
 

І.О. Шуляченко 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 
Л.В. Івченко 

Загальний відділ 
 

О.В. Донцова 

Заступник міського міського 
 

Ю.М. Гамаюнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Звіт директора комунального підприємства 
«Лиманська СЕЗ» Шепілова Д.О. про виконання показників використання 

комунального майна та фінансового плану підприємства за І півріччя  2019 року. 
 

Комунальне підприємство «Лиманська СЕЗ» засноване на комунальній 

власності територіальної громади м. Лиман, та призначене управителем 

багатоквартирних будинків (групи будинків) на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади згідно рішення виконавчого комітету від 16.01.2019 № 1.  
КП «Лиманська СЄЗ» є балансоутримувачем для 237 будинків, з яких є управителем 

багатоквартирних будинків (групи будинків) на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади для 209 будинків загальною площею 262,6 тис. кв. м. 
Тариф на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в м. Лиман, 

затверджений рішенням виконавчого комітету від 21.11.2018 № 371 
За 6 місяців 2019 року КП « Лиманською СЄЗ» було використано коштів для 

обслуговування житлових будинків матеріалів на суму 455,131 тис. грн в тому числі 

власних коштів 199,400 тис. грн. на : 

 
Стаття витрат 

Сума витрат, тис. грн 

 Власних коштів 

1 Обслуговування внутрибудинкових систем ГВ,ГХ, 

водовідведення, теплозабеспечення 
1,3 

2 Освітлення місць загального використання 16,8 

3 Поточний ремонт внутрибудинкових систем ГВ,ГХ, 

водовідведення, теплозабеспечення 
95,7 

4 Поточний ремонт несучих та захистних , фасадних 

конструкцій будинків 
12,9 

5 Поточний ремонт підїздів, сходових клітинок 8,5 

6 Поточний ремонт покрівлі 64,2 

 

Сплачено підрядним підприємствам за виконанні роботи 197,3 тис грн по таким 

статтям витрат :  

 Стаття витрат Сума витрат, тис. грн 

1 Обслуговування ДВК 73,6 

2 Освітлення місць загального використання 40,2 

3 Поточний ремонт підїздів, сходових клітинок - 

4 Дезінсекція 1,8 

5 Дератизація 12,0 

6 Електроенергія ліфтів 10,1 

7 Обслуговування ліфтів 59,6 

За 6 місяців 2019року було перевезено 212711 пасажирів міським транспортом, з них 

68989 пасажирів пільгової категорії. 
Дохід від перевезень склав 2657,8 тис. грн. в тому числі 452,0 тис. грн. відшкодування 

за перевезення пільгової категорії громадян. 
За 6 місяців 2019 року підприємством перераховано в бюджет 1357,5 тис. грн. 

платежів з ПДВ, податок на землю – 4,4 тис. грн., у пенсійний фонд України – 1147,0 



тис. грн. 
 

Найменування 
Заборгованність 

на 01.01.19, тис. 

грн 

Нараховано, 

тис. грн 
Сплачено, 

тис. грн 

Заборгованність на 

01.07.2019, тис. 

грн 

Заробітна плата 361,0 5337,0 5290,0 408,0 

єдиний внесок 55,0 1169,0 1147,0 770 

ПДВ 148,0 1336,5 1357,5 127,0 

Штрафи та пені - - - - 

 

Кредиторська заборгованість по підприємству протягом звітного періоду на 

01.07.2019р. склала 1 2160,0 тис.грн., дебіторська –  склала 4 071,0 тис.грн. 

Структура дебіторської заборгованості: 

  За звітний період, тис.грн. 

 Дебіторська заборгованість - всього 4071,0 

 населення безпосередньо 3829,6 

 пільги 26,9 

 субсидії - 

 інші споживачі 30,5 

 інша поточна заборгованість 184,0 

 

Структура кредиторської заборгованості: 

  За звітний період, тис.грн. 

 Кредиторська заборгованість — всього, з неї  10953,0 

 за товари, роботи, послуги  34,0,0 

 з оплати праці 408,0 

 зі страхування 77,0 

 з бюджетом 127,0 

 інші поточні зобов"язання 12160,0 

 

Підприємством за І півріччя 2019 рік були виконані роботи за рахунок субсидій та 

поточних і капітальних трансфертів з місцевого бюджету : 
 

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та оголовків ДВК житлового 

будинку №2 пров.Восточний, м.Лиман 
176 724,03   

Капітальний ремонт шиферної покрівлі та оголовків ДВК житлового 

будинку №6 пров.Восточний, м.Лиман 
177 266,62   

Коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт м'якої покрівлі та 

оголовків ДВК житлового будинку №16 вул.Студентська, м.Лиман" 
43 310,49   



Капітальний ремонт системи опалення та холодного водопостачання 

житлового будинку №9а, вул.Оборони, м.Лиман, в тому числі 

коригування ПКД 
19 440,00   

Поточний ремонт під'їздів у житлових будинках-конкурс міні-

проектів 
10 000,00   

Придбання матеріалів для підготовки житлового фонду в осінньо-

зимовий період 
255 731,41   

Оплата спожитої електроенергії водяними свердловинами, що 

знаходяться в господарчому веденні 
39 617,03   

Придбання приладів обліку водопостачання на свердловини, які 

знаходяться в комунальній власності с.Кримки, с.Нове, 

с.Олександрівка 
15 354,00   

Придбання матеріалів для обслуговування водопровідно-

каналізаційного господарства сіл та селищ Лиманської ОТГ 
19 110,00   

Утримання мереж водопостачання та каналізації сіл та селищ 

Лиманського району. Погашення заборгованості згідно рішення суду 

від 12.10.2018 № 905/962/18 
383 008,84   

Придбання автобуса для КП «Лиманська СЄЗ», 84404, Донецька 

обл., м.Лиман, пров. Бригадний,6 (за рахунок субвенції на 

здійснення заходів , щодо соціально економічного розвитку окремих 

територій) 

2 347 000,00   

Придбання запасних частин для автомобілів, які обслуговують 

об’єкти благоустрою на території Лиманської ОТГ 
49 000,00   

Утримання зовнішнього освітлення м. Лиман 204 416,00   

Утримання зовнішнього освітлення сіл та селищ Лиманського 

району 
200 791,00   

Зовнішнє освітлення сіл та селищ Лиманського району 763 762,83   

Зовнішнє освітлення в т.ч.: 872 247,09   

Освітлення вулиць мікрорайону "Південний" 275 295,78   

Освітлення вулиць мікрорайону "Північний", "Заводський", 

Східний","Центральний", "Комунальний", "Лісний" 
596 951,31   

 

Всього за І півріччя 2019 році було використано коштів з місцевого бюджету 

5 576, 77934 тис. грн. 
 

 

 

 

Директор КП 
«Лиманська СЄЗ»                                                                                          Д.О.Шепілов 

 

 

 


