
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Звіт про роботу комунального  

підприємства  “Лиманський 

“Зеленбуд”” за I півріччя 2019 

року 

 

 

Заслухавши звіт директора КП “Лиманський “Зеленбуд”” , 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 “Лиманський 

“Зеленбуд”” на черговому засіданні виконавчого комітету   за результатами роботи 

підприємства за I півріччя 2019 року. 
2. Звіт директора КП“Лиманський “Зеленбуд”” про роботу підприємства за I 

півріччя 2019 року взяти до відома (додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на 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 року 

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 голови 
 

Ю.М. Гамаюнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                          Додаток до рішення  

                                                                                                             виконавчого комітету 
                                                                                                                від__________№_____ 

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

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

Комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд»» засноване на комунальній 

власності територіальної громади м. Красний Лиман, відповідно до рішення міської 

ради від 24.12.2008р. № 5/27-2221, та згідно рішення виконавчого комітету від 

16.03.2016р. № 103 визначене виконавцем послуг з вивезення  твердих побутових 

відходів .  
Станом на 01.07.2019 року підприємство  надає послуги з вивезення та 

розміщення твердих побутових відходів -16570 споживачам, із яких: 9896 міського 

населення, 6459  сільського населення; 20 - бюджетних установ, 195- інші споживачі.  
Тариф на вивезення твердих побутових відходів для населення державного 

сектору м. Лиман складає 13,54 грн., для сільського населення Лиманської ОТГ 

складає –9,37 грн., затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 

16.05.2018р. № 163. 
Тариф на  надання  послуг  з вивезення  та розміщення твердих побутових 

відходів складає -24,47 грн. затверджено рішенням виконавчого комітету Лиманської 

міської ради № 163 від 16.05.2018р. 
За 1 півріччя  2019 ріку вивезено та розміщено  ТПВ -11460,8 м3. 

  За результатами роботи підприємство за  1 півріччя  2019 року від реалізації 

послуг по вивезенню та розміщенню ТПВ отримало -1497,317 тис. грн., з них 

• від населення 1128,862 тис. грн., - особових рахунків —9346; 

• від бюджетних установ 47,8тис. грн., - ( 20 договорів) 

• від інших організацій 320,655тис. грн., – (168 договорів).  

Крім того отримано від  реалізації послуг оренди приміщення  2,0 тис.грн. 

Таблиця 1. 

Отримано доходу Нараховано за 1 

півряччя 2019рік 

тис.грн. з ПДВ 

Сплачено за 1 

півріччя 2019 рік 

тис.грн. з ПДВ 

від населення 1052,213 1015,230 

від організацій 387,372 368,455 

від субсидій (пільги) 80,707 113,632 

від оренди прим. 2,0 2,0 

Ритуальні послуги 1,3 1,3 

Послуги автотранспорту 34,554 34,554 

Інші послуги(відшкодування 

витрат підприємства) 
942,896 942,896 

Всього разом: 2501,042 2478,067 

  
В інші послуги входить :        



 - Санітарне очищення території  та вивезення несанкціонованих звалищ на              

суму 686.601 тис.грн.; 
   - Догляд за тротуарами та дорогами  у зимовий період на суму 199,00 тис. грн.; 
   - Утримання зелених насаджень по м. Лиман на суму – 57,295  тис. грн. 
     Підприємством проведено вивезення дров незахищеному населенню на території  

Лиманської міської ради та ОТГ 55 чол. загальний об’єм -275м3; 

 

    За1 півріччя  2019 року своїми коштами до бюджету перераховано- 515,758 тис. 

грн. платежів, у тому числі 

• екологічний податок -71,518тис. грн.,  

• земельний податок–7,355 тис. грн. 

• єдиний соціальний  внесок -436,885 тис. грн. 
      За 1 півріччя  2019 року підприємством за власні кошти придбано та сплачено: 

- паливо – мастильні матеріали –   123,555 тис. грн.; 

- заробітна плата штатних робітників –2228,200тис.грн.; 

- електроенергія – 12,331 тис. грн.; 

- послуги зв’язку: «Укртелеком», "Sаnеt" ШЧ -2,1тис. грн.; 

- послуги банку –   11,345тис. грн.; 

- розрахунки з Постачальниками – 119,918 тис. грн.; 

- розрахунки  з підзвітними особами -3,593 тис. грн.; 
РАЗОМ –  3127,236 тис. грн. 

 

По підприємству протягом звітного періоду, дебіторська заборгованість  склала 

739,727 тис. грн. 

Структура дебіторської заборгованості: 

№  За звітний період, тис. грн. 

1 Дебіторська заборгованість - всього 739,727 

1.1 населення безпосередньо 635,703 

1.2 пільги 6,177 

1.3 субсидії  

1.4 інші споживачі 97,847 

1.5 інша поточна заборгованість 0 

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

балансоутримувачем об’єктів благоустрою. 
Згідно Рішення Лиманської міської ради Донецької області  від 20.12.2018 р . № 

7/58-2701 «Про затвердження Програми реформування, розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік» підприємство отримує фінансування  на заходи 

благоустрою громади і за 1 півріччя 2019 ріку були виконані роботи на загальну суму 

– 16068,610тис.грн.: 
   Поточний ремонт пам’ятників на суму - 75,664  тис. грн. 

              Поточний ремонт доріг    на суму -1804,782тис. грн. 
              Грейдерування доріг -27,911 тис. грн.. 
              Капітальний ремонт доріг на суму -6818,902  тис. грн. 



              Капітальний ремонт доріг за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетом на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад на  суму -2605,521 тис. грн.; 
              Придбання та перевезення піску - 179,400 тис. грн.. ; 
              Ритуальні послуги – 24,220 тис. грн. 
              Придбання дорожніх знаків-15,748 тис. грн.. 
              Придбання та садіння дерев та квіткових рослив-109,898 тис. грн. 
              Придбання урн - 21,999 тис. грн. 
              Придбання  та встановлення дерев’яного павільйону с. Старий Караван –  
              250,000 тис. грн              ; 
              Придбання контейнерів для побутового сміття-192,777 тис. грн.  
              в кількості - 29 шт.; 
              Коригування ПКД по об’єктам капітальний ремонт тротуарів: 
              м. Лиман вул. Грушевського та с. Рубці, парк - 124,336 тис. грн.. 
              Коригування ПКД по об’єкту реконструкція  дитячого майданчику по вул..      
              Незалежності – 48,003 тис. грн.; 
              Придбання паливо – мастильні матеріали – 626,195 тис. грн.; 
              Інші заходи благоустрою на суму –16,660 тис. грн. 
 

         За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення 

заходів   щодо  соціально-економічного розвитку  окремих територій та коштів 

місцевого бюджету було придбано через електрону систему закупівлі: 
        - Спеціалізовану  техніки (бульдозер Б-10 М) на суму - 2550,0тис. грн. 
        -   Трактор  МТЗ 82.1 з фронтальним навантажувачем та відвалом на  суму-  

576,594 тис. грн. 
 

           Амортизація основних засобів, які знаходяться на балансі підприємства 

нараховано та віднесено на витрати  підприємства   на суму  -1967,927 тис. грн. 
 

Адміністрацією КП « Лиманський «Зеленбуд»» проводяться  такі 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  6 міс.2019р. - 28512). 
       2.   З бюджетними організаціями та установами складаються акти звірки за 

виконані роботи по вивезенню ТПВ . 
 

 

     
Заступник директора  
КП «Лиманський «Зеленбуд»»                                                               М.Д.Ляшенко 
 

 

 

 

 

 


