
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

                                                                                                                         №                       

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення міської 

ради «Про затвердження Програми 

відшкодування витрат на технічне 

обслуговування систем вуличного 

освітлення, внутрішніх та зовнішніх 

мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення на 2020 рік» 

 

 

 Розглянувши проект рішення міської ради «Про затвердження Програми 

відшкодування витрат на технічне обслуговування систем вуличного освітлення, 

внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення на 2020 

рік», 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 

затвердження Програми відшкодування витрат на технічне обслуговування систем 

вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення на 2020 рік» (рішення додається). 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          П.Ф. Цимідан 



ПРОЕКТ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                           №____________ 

                                                                   м. Лиман 

 

Про затвердження Програми відшкодування 

витрат на технічне обслуговування систем 

вуличного освітлення, внутрішніх та 

зовнішніх мереж водо-, електропостачання 

та водовідведення на 2020 рік 

 З метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, а саме 

надання послуг зі здійснення ефективних і комплексних заходів з технічного 

обслуговування систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, 

електропостачання та водовідведення на території Лиманської ОТГ, враховуючи Закон 

України “Про благоустрій населених пунктів”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, 

наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 

23.09.2003 №154 “Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання 

об’єктів міського благоустрою”, рішення Лиманської міської ради від 17.07.2013 

№6/24-2367/1 “Про затвердження Правил благоустрою території міста Лиман”, 

керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму відшкодування витрат на технічне обслуговування 

систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, 

електропостачання та водовідведення на 2020 рік (додається). 

2. Виконавчому комітету Лиманської міської ради при формуванні бюджетів на 

відповідні роки передбачити кошти на виконання Програми. 

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   №__________  

Паспорт програми 

Назва Програми 

Програма відшкодування витрат на технічне обслуговування 

систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх 

мереж водо-, електропостачання та водовідведення на 2020 

рік 

Ініціатор розроблення  Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

Розробник  Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

Відповідальні за 

виконання 

програмних заходів 

(головні виконавці) 

Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

Комунальне підприємство «Лиманська СЄЗ» 

Основні цілі 

Програми 

Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, а 

саме надання послуг зі здійснення технічного 

обслуговування систем вуличного освітлення, внутрішніх та 

зовнішніх мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення на території Лиманської ОТГ 

Строки реалізації 

Програми 
2020 рік 

Основні джерела 

фінансування заходів 

Програми 

Бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього 

відповідно до додатку 1 Програми відшкодування витрат на 

технічне обслуговування систем вуличного освітлення, 

внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення на 2020 рік, у сумі 634,8 тис.грн.. 

 



 

1. Загальні положення 

 

Імідж кожного міста визначається станом об’єктів благоустрою, у тому числі, 

вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення. Враховуючи те, що місто Лиман є курортним містом та територія 

Лиманської ОТГ, де знаходяться історичні та культурні пам’ятки державного 

значення, що приваблює туристів, потрібно звернути особливу увагу на стан 

вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення. У відповідності до вимог Закону України “Про благоустрій населених 

пунктів” до об’єктів міського благоустрою відносяться внутрішні та зовнішні мережі 

водо-, електропостачання та водовідведення. 

 Благоустрій території Лиманської об’єднаної територіальної громади є одним із 

пріоритетних напрямів єдиної системи розвитку і функціонування всього житлово-

комунального господарства. Стан систем вуличного освітлення, внутрішніх та 

зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення – оцінка діяльності як 

місцевої влади, так і громадськості. Це показник рівня участі територіальної громади 

у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального 

обслуговування території ОТГ. 

Територія Лиманської об’єднаної територіальної громади розташована на 

півночі Донецької області, має межі з Харківською і Луганською областями та має 

площу 1209,75 км². 

Функції щодо задоволення соціальних та економічних потреб Лиманської 

об’єднаної територіальної громади, а саме належного утримання територій, будівель, 

інженерних споруд та об’єктів Лиманської ОТГ, вуличного освітлення, 

електромонтажні роботи виконує комунальне підприємство «Лиманська СЄЗ». 

Основні роботи з обслуговування систем вуличного освітлення, внутрішніх та 

зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення на території міста 

виконують вісім штатних одиниць. 

Загальна протяжність систем вуличного освітлення – 974,225 кілометрів, 

внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання – 85,800 кілометрів на яких постійно 

здійснюються роботи з утримання систем вуличного освітлення, внутрішніх та 

зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення. 

Програма відшкодування витрат розроблена для здійснення ефективних і 

комплексних заходів з утримання систем вуличного освітлення, внутрішніх та 

зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення території громади в 

належному технічному стані. 

Програма розроблена на підставі вимог Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 

Бюджетного кодексу України, наказу Державного комітету з питань 

житловокомунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку 

проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою», рішення 

Лиманської міської ради від 17.07.2013 №6/24-2367/1 “Про затвердження Правил 

благоустрою території міста Лиман” (зі змінами та доповненнями), Закону України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та інших нормативно-правових 

актів у сфері благоустрою та житлово-комунального господарства. 

 

2. Мета програми 



 Метою цієї Програми є забезпечення безперебійної роботи мереж та 

реалізація комплексу заходів щодо утримання систем вуличного освітлення, 

внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення території 

об’єднаної територіальної громади, а саме відшкодування за виконані роботи чи 

послуги в цій сфері, також створення комфортних умов проживання для мешканців та 

відпочиваючих міста і підвищення рівня благоустрою міста. 

3. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним 

методом 

 Заходи з утримання систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж 

водо-, електропостачання та водовідведення полягають у регулярному, постійному 

проведенні робіт та наданні послуг, спрямованих на запобігання їх передчасного 

зносу та забезпечення нормальних умов для їх функціонування і створення 

комфортних умов для мешкання та відпочинку, як для жителів Лиманської об’єднаної 

територіальної громади, так і для відпочиваючих. 

 Специфіка заходів з утримання систем вуличного освітлення, внутрішніх та 

зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення полягає в необхідності 

їх проведення щоденно протягом року, тобто: нагляд за справністю електромереж, 

устаткування та споруд; ліквідація пошкоджень електромереж, освітлювальної 

арматури та устаткування; нагляд за зовнішніми мережами електропостачання, 

водопостачання, каналізації на об'єктах споруд; нагляд за функціонуванням об'єктів 

благоустрою населених пунктів; виключення вибитого автомату; накладання 

ізолюючої стрічки на пошкоджені місця проводу; перевірка електронавантажень; 

регулювання та коректування таймерів; прийом заяв по ліквідації пошкоджень, 

технічному обслуговуванню електромереж та мереж водопостачання від населення 

Лиманської ОТГ; ведення обліку та статистики виконаних робіт по утриманню мереж 

електро- та водопостачання; складання та подача звітності до постачальника 

електричної енергії вуличного освітлення та електричної енергії, спожитої водяними 

свердловинами; зняття показників приладів обліку вуличного освітлення; 

забезпечення правильність роботи автоматичних таймерів включення / вимикання 

вуличного освітлення; контроль повного, якісного і своєчасного виконання заявок по 

ремонту та обслуговуванню ліхтарів і ліній вуличного освітлення; участь у перевірці 

відповідності обсягів виконання робіт по місячним обсягам асигнувань підрядними 

організаціями по обслуговуванню і ремонту вуличного освітлення; ремонт запірної 

арматури та повірка лічильників води; усунення аварійного стану водопровідних 

мереж та устаткування. 

 

4. Завдання програми 

 Завданнями цієї Програми є забезпечення відшкодування витрат на обслуговування 

та утримання об'єктів зовнішнього освітлення вулиць, технічне обслуговування 

систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, 

електропостачання та водовідведення на 2020 рік, ліквідацію аварійних ситуацій та 

інші непередбачені заходи із забезпечення роботи вищеназваних об'єктів 

комунальному підприємству «Лиманська СЄЗ», яке є балансоутримувачем 

комунального майна, а саме: систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх 

мереж водо-, електропостачання та водовідведення та здійснює їх обслуговування у 

2020 році. Також відшкодування витрат на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв, спожитих комунальним підприємством, виплату заробітної плати, 

сплату податків, придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для 



ремонту транспортних засобів, які мають бути залучені до технічного обслуговування 

систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, 

електропостачання та водовідведення Лиманської об’єднаної територіальної громади. 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми 

 У відповідності до вимог ст. 15 Закону України “Про благоустрій населених 

пунктів” органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для 

утримання об’єктів благоустрою комунальної власності. 

 Комунальне підприємство «Лиманська СЄЗ» Лиманської міської ради створене на 

підставі закону з метою реалізації самоврядних повноважень (функцій) органів 

місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством України, на підставі 

рішення Лиманської міської ради від 26.07.2000 року, засновано на комунальній 

власності територіальної громади для реалізації повноважень виконавчого комітету 

відповідно затвердженого Статуту підприємства, а саме у сфері організації 

безперебійної роботи систем водопостачання, водовідведення, енергопостачання, 

освітлення вулиць та автомобільних доріг, з основною метою діяльності – монтаж, 

загальний ремонт і технічне обслуговування систем освітлення для вулиць і 

автомобільних доріг, організація безперебійної роботи систем водопостачання та 

водовідведення на території Лиманської міської громади. 

 Згідно річної звітності про стан зовнішнього освітлення Лиманської ОТГ на балансі 

комунального підприємства «Лиманська СЄЗ» знаходиться 214 шафи керування і 

обліку електричної енергії, 899,225 км повітряних ліній, 75 км кабельних ліній, 4975 

світлоточок (у т.ч.: з натрієвими лампами – 2427 од., світодіодними - 2548 од.). 

Об’єкти зовнішнього освітлення є власністю територіальної громади міста Лиман. Всі 

прилади обліку, повітряні та кабельні лінії, світлоточки, шафи управління знаходяться 

на балансі комунального підприємства і потребують постійного поточного ремонту та 

утримання згідно з вимогами державних стандартів, технічних умов та норм, 

затверджених в встановленому порядку. Балансоутримувач забезпечує належне 

утримання, обслуговування та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними 

силами. Вказані види робіт (в частині майна, що є комунальною власністю) надаються 

КП «Лиманська СЄЗ» на некомерційній основі, надаються населенню безкоштовно, не 

реалізуються на ринку, у розумінні Закону України “Про захист економічної 

конкуренції” та не беруть участь у господарському обороті та повинні компенсуватися 

(відшкодовуватися) за рахунок місцевого бюджету. 

 Основними напрямками діяльності Підприємства є: 

- монтаж, загальний ремонт і технічне обслуговування систем освітлення для 

вулиць, автомобільних доріг, 

- організація безперебійної роботи систем водопостачання та водовідведення на 

території Лиманської міської громади, 

 - інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством України за умови 

обов’язкового збереження основного профілю діяльності. 

6. Перелік завдань і заходів програми. 

 Перелік завдань та заходів Програми, що будуть виконуватися за рахунок цієї 

Програми додається у додатку до Програми. 

 

7. Строки та етапи виконання програми 

 Завдання та заходи за програмою будуть виконуватись протягом 2020 року. 

8. Ресурсне забезпечення програми та порядок використання коштів 

 Очікувана сума коштів, передбачених на виконання цієї Програми, складає 



634830,00 гривень.  

Виконання заходів за Програмою здійснюється за рахунок та у межах коштів, 

передбачених у бюджеті Лиманської ОТГ на 2020 рік на виконання зазначеної 

програми.  

Виконавчому комітету Лиманської міської ради при формуванні бюджетів на 

відповідні роки передбачити кошти на виконання Програми та укласти відповідний 

договір з КП «Лиманська СЄЗ» на виконання вказаної програми в межах бюджетного 

року. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок та у межах коштів 

бюджету Лиманської ОТГ, та інших джерел, не заборонених законодавством, шляхом 

затвердження міською радою бюджетних призначень виконавчому комітету 

Лиманської міської ради, який є головним розпорядником цих коштів. 

Програма відкрита до внесення змін, тобто в ході реалізації заходів можливі 

коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів 

Програми, уточненням обсягів робіт та виходячи з реальних можливостей бюджету. 

Фінансування здійснюватиметься згідно з планом заходів на її проведення, що 

затверджується окремим рішенням виконавчого комітету міської ради, в межах 

асигнувань, передбачених бюджетом шляхом спрямування коштів відповідним 

виконавцям. 

9. Організація управління та контролю за ходом виконання програми 

 Координація виконання заходів Програми покладається на виконавчий комітет 

Лиманської міської ради, яким планується залучення до її виконання комунального 

підприємства. 

 Щорічний звіт про виконання заходів Програми подається Лиманській міській раді 

для розгляду та затвердження у І кварталі після завершення відповідного бюджетного 

періоду. 

 Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку постійними 

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

інвестиційної діяльності та регуляторної політики та з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності міської ради. 

 Громадський контроль за виконанням Програми здійснюється (за їх бажанням) 

представниками громадських організацій, у статуті яких передбачено діяльність у 

сфері житлово-комунального господарства. 

Відповідальність за використання коштів несе виконавчий комітет Лиманської 

міської ради шляхом постійного контролю за дотриманням цільового та ефективного 

використання коштів на виконання заходів програми. 

Відповідальність за неякісне виконання робіт за які виплачується 

відшкодування та нецільове використання коштів покладається на КП «Лиманська 

СЄЗ». 

 

Програма розроблена відділом житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради. 
 

В.о.начальника відділу ЖКГ 

виконавчого комітету міської ради      І.В.Сердюк 

 

Секретар міської ради        Т.Ю.Каракуц 
 


