
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_____________        № __________ 

м. Лиман 

Про схвалення проєкту рішення міської ради 

«Про затвердження Програми утримання 

об'єктів та елементів благоустрою Лиманської 

міської територіальної громади, Заходів та 

Порядку їх фінансування на 2021 рік» 

 

 

 

 Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про затвердження Програми 

утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської територіальної 

громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 2021 рік», 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 

затвердження Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської 

міської територіальної громади, Заходів та Порядку їх фінансування на 2021 рік» 

(рішення додається). 

 

 

 

 

Міський голова       О. В. Журавльов 



ПРОЄКТ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

                                                                                                                            №                    

                                                                   м. Лиман 

Про затвердження Програми 

утримання об'єктів та елементів 

благоустрою Лиманської міської 

територіальної громади, Заходів та 

Порядку їх фінансування на 2021 рік 

  

З метою реалізації комплексу заходів щодо упорядкування, покращення 

санітарного та екологічного стану Лиманської міської територіальної громади, 

забезпечення належного технічного та естетичного стану об’єктів та елементів 

благоустрою Лиманської міської територіальної громади в рамках виконання рішень 

міської ради від 24.12.2020 №8/3-72 «Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік», від 

24.12.2020 №8/3-75 «Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 

рік» та визначення механізму використання коштів, відповідно до Законів України від 

30.06.1993 № 3353-ХІІ «Про дорожній рух» (із змінами), від 08.09.2005 № 2862-ІV 

«Про автомобільні дороги» (із змінами), від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій 

населених пунктів» (із змінами), статей 22, 23, 91 Бюджетного кодексу України від 

08.07.2010 № 2456-ІV (із змінами), Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 

938, Методичних рекомендацій з прибирання території об’єктів благоустрою 

населених пунктів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 07.07.2008 № 213, Норм матеріальних витрат 

при утриманні зелених насаджень, затверджених наказом Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України від 11.11.2008 № 340, керуючись 

Порядком проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, 

затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства від 23.09.2003 № 154 (із змінами), Порядком утримання кладовищ та 

інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 

19.11.2003 № 193, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити: 

1.1. Програму утримання об’єктів та елементів благоустрою Лиманської міської 

територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) (додаток 1). 

1.2. Заходи з утримання об’єктів та елементів благоустрою Лиманської міської 



територіальної громади на 2021 рік (далі – Заходи) (додаток 2). 

1.3. Порядок фінансування заходів з утримання об’єктів та елементів благоустрою 

Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік (далі – Порядок) (додаток 2). 

2. Дане рішення набирає чинності з 01 березня 2021 року. 

3.  Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської 

міської ради (Муравльова) здійснювати контроль за виконанням Програми, заходів 

програми та проводити їх фінансування згідно Порядку, затвердженого цим рішенням. 

4. Підприємству - балансоутримувачу об’єктів та елементів благоустрою 

Лиманської міської територіальної громади, одержувачу бюджетних коштів 

комунальному підприємству «Лиманський «Зеленбуд»» (Пасічник) забезпечити 

виконання Програми та заходів згідно діючого законодавства в межах бюджетних 

призначень та цільове, ефективне і раціональне використання бюджетних коштів. 

5. Комунальному підприємству «Лиманський «Зеленбуд»» (Пасічник) при 

розрахунку планової собівартості витрат по утриманню об’єктів та елементів 

благоустрою Лиманської міської територіальної громади визначити граничний рівень 

рентабельності в розмірі 12 %. 

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення Лиманської міської ради від 

19.12.2019 №7/73-4471 “Про затвердження Програми відшкодування витрат на 

прибирання, санітарне очищення та утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 

роки” із змінами внесеними рішенням міської ради від 18.12.2020 № 8/2-29 з 01 

березня 2021 року. 

7. 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 



       Додаток 1 

       до рішення Лиманської міської ради 

      від                №                     

Паспорт програми 

Назва Програми 
Програма утримання об'єктів та елементів благоустрою 

Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік 

Ініціатор розроблення  
Відділ житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лиманської міської ради 

Розробник  
Відділ житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лиманської міської ради 

Відповідальні за 

виконання 

програмних заходів 

Відділ житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лиманської міської ради 

Комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд»» 

Головний 

розпорядник коштів 
Виконавчий комітет Лиманської міської ради 

Одержувач коштів Комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд»» 

Основні цілі 

Програми 

Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів 

з утримання територій населених пунктів у належному 

стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів 

загального користування, а також природних ландшафтів, 

інших природних комплексів і об'єктів; створення умов для 

реалізації прав та виконання обов’язків суб'єктами у сфері 

благоустрою населених пунктів; комплексне підвищення 

благоустрою територій об'єднаної громади, утримання та 

технічне обслуговування доріг, озеленення, розвитку 

інфраструктури території, покращення санітарно-

естетичного стану Лиманської об’єднаної територіальної 

громади, гуманне та етичне ставлення суспільства до 

безпритульних тварин і запобігання жорстокому 

поводженню з ними. 

Строки реалізації 

Програми 
01 березня — 31 грудня 2021 року 

Основні джерела 

фінансування заходів 

Програми 

Бюджет Лиманської міської територіальної громади 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

всього 

відповідно до додатку 2 Програми утримання об’єктів та 

елементів благоустрою Лиманської міської територіальної 

громади на 2021 рік у сумі 16 325,708 тис.грн.. 



Програма утримання об'єктів та елементів благоустрою 

Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік 

1. Загальні положення. 
До складу Лиманської міської територіальної громади входять місто Лиман та 12 

старостинських округів. Кількість населених пунктів Лиманської ОТГ: 1 місто та 39 

сіл та селищ з загальною чисельністю населення 40,8 тисяч чоловік. 

Територія Лиманської міської територіальної громади знаходиться на півночі 

Донецької області, має межі з Харківською і Луганською областями. Площа території 

складає 1209,75 км². 

Благоустрій – це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, озеленення 

територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних 

заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення та інше, що здійснюється 

на території громади з метою її раціонального використання, належного утримання та 

охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для 

життєдіяльності людини довкілля. 

Проблеми у сфері благоустрою необхідно вирішувати шляхом реалізації 

комплексу заходів, які направлені не тільки на утримування та обслуговування 

об’єктів інфраструктури, а й на розвиток.  

Заходи передбачають: запровадження стимулів до економічного і раціонального 

господарювання та використання ресурсів; покращення екологічного та санітарного 

стану міста; створення безпечного та комфортного середовища для проживання 

населення, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою. 

Роботи з утримання об’єктів благоустрою на території Лиманської міської 

територіальної громади здійснюються комунальним підприємством «Лиманський 

«Зеленбуд»». Впродовж останніх років комунальним підприємством на території 

громади проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає поточні видатки 

на прибирання території, поточний (ямковий) ремонт та обслуговування дорожнього 

господарства і пішохідних тротуарів, встановлення дорожніх знаків, нанесення 

дорожньої розмітки, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкування і 

обслуговування дитячих ігрових майданчиків, спортивних майданчиків, площ, парків, 

скверів, алей, проспектів, вуличних павільйонів для торгівлі, озеленення, поточний 

ремонт малих архітектурних форм, утримування кладовищ та інше. 

В обслуговуванні комунального підприємства «Лиманського «Зеленбуду»» на 

території Лиманської міської територіальної громади знаходяться: 

- зони загального відпочинку: парк ім. Кизима м.Лиман – 1,4380 га, парк Рубці - 4,2 

га, парк Лозова - 0,5 га, парк по вул. Привокзальна - 1,44 га; парк Зелений Клин – 

1,716 га; сквер Афганців - 0,49 га; площа Незалежності – 1,972 га.; площа 

Привокзальна – 0,0536 га., площа Слави – 0,089 га; проспекти Гагаріна та Щасливий – 

2,55 га; 

- зелені насадження, розташовані на вулицях, дорогах, в зонах масового відпочинку 

загальною площею Лиманської громади складає 34736,5 га, у тому числі газони – 23,7 

га; квітники – 0,0549 га. В Лиманській громаді на кожного жителя міста приходиться 

більше 785 квадратних метрів зелених насаджень без обліку садів будинків 

приватного сектору і колективних садових товариств; 

- 442 вулиці, 62 провулка; 

- 340,552 км автомобільних доріг, у тому числі з твердим покриттям – 294,190 км, з 

ґрунтовим – 46,362 км; 

- 69 кладовищ на території Лиманської громади; 



- 69 пам'ятників та пам'ятних знаків; 

- 6 засобів зовнішньої реклами; 

- 71 дитячих ігрових майданчика, у тому числі - 6 спортивні майданчики; 

- 69 автобусних зупинок; 

- 34 камери зовнішнього відеоспостереження; 

- фонтан по провулку Телеграфному; 

- зони відпочинку площею 2483 м² та місця для паркування площею 2496 м²; 

- 62 облаштовані, 85 необлаштовані контейнерні майданчики, земельна ділянка для 

розміщення ТПВ – 8,5 га; 

- інші об’єкти благоустрою (сцени, трибуни, стели, торгові ряди, флагштоки та інш.); 

- утримання, обслуговування автотракторної і спецтехніки (20 одиниць) та іншого 

обладнання і устаткування. 

 Лиманська громада постійно розвивається, активно утворюються нові зони 

відпочинку, протягом останніх років проводяться капітальні ремонти 

асфальтобетонного покриття автомобільних доріг, що потребує регулярного нанесення 

дорожньої розмітки та установлення дорожніх знаків, з'являються нові об’єкти 

інфраструктури - дитячі ігрові майданчики, спортивні майданчики, автобусні зупинки. 

 Програма утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської 

територіальної громади направлена на забезпечення поліпшення стану об’єктів 

благоустрою, запровадження стимулів до економічного і раціонального 

господарювання та використання ресурсів, покращення екологічного та санітарного 

стану громади в цілому. 

 

2. Нормативно-правова база розроблення Програми. 

 Програма утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської 

територіальної громади розроблена на підставі Конституції України, Бюджетного 

кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, 

Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», «Про захист тварин від 

жорстокого поводження», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного та соціального розвитку України», «Про житлово-комунальні послуги», 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та інших 

нормативно-правових актів. 

 

3. Мета Програми. 

 Мета Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської 

міської територіальної громади полягає у реалізації комплексу заходів щодо 

забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території 

Лиманської громади та покращення її естетичного вигляду для створення 

оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей. 

 

 

4. Основні напрямки реалізації Програми. 

 Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, 

архітектурно-художніх, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та 

економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій території громади та 

сприятливе для життєдіяльності людини середовище. 



 Вирішення загальних питань благоустрою включає: 

- проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів благоустрою міста; 

- формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання 

послуг; 

- забезпечення ремонту, утримання об’єктів та елементів благоустрою; 

- захист об’єктів благоустрою від неналежної експлуатації та інших 

незаконних дій, збереження їхніх функцій та якості; 

- ремонт, належне утримання вулично-дорожньої мережі та транспортної 

інфраструктури, обслуговування вулично-дорожньої мережі, зупинок 

громадського транспорту та їх обслуговування; 

- впровадження високоефективних екологічно безпечних матеріалів для 

ремонту вулично-дорожньої мережі та утримання її у зимовий період; 

- влаштування та належна експлуатація штучних споруд, засобів зовнішньої 

реклами на вулицях та дорогах громади; 

- забезпечення функціонування систем зовнішнього відеоспостереження: 

- утримання, обслуговування камер зовнішнього відеоспостереження;  

- належне утримання зелених насаджень; 

- висадження зелених насаджень; 

- належне утримання, відновлення клумб, газонів, квітників громади; 

- санітарне очищення територій; 

- організація прибирання території громади; 

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 

- боротьба з дикоростучою порослю та амброзією; 

- сезонне утримання доріг; 

- розчищення доріг, пішохідних тротуарів, площ, зупинок громадського 

транспорту від снігу механізованим та ручним способами; 

- обробка доріг, пішохідних тротуарів та переходів, площ протиожеледними 

матеріалами; 

- прибирання доріг, пішохідних тротуарів, площ, зупинок громадського 

транспорту від бруду, листя механізованим та ручним способами; 

- налагодження роботи інженерного захисту територій; 

- утримання, обслуговування кладовищ; 

- утримання зон відпочинку; 

- посезонне виконання робіт із забезпечення належного санітарного стану 

територій парків, скверів, площ, алей, ігрових та спортивних майданчиків та 

належного санітарно-технічного стану об’єктів інфраструктури, 

розташованих на цих територіях; 

- проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед 

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил 

поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведенні порядку за 

місцем проживання. 

 

5. Фінансове забезпечення програми. 

Фінансове забезпечення заходів програми здійснюватиметься згідно з планом 

заходів на її виконання, в межах асигнувань передбачених бюджетом Лиманської 

міської територіальної громади, шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям 

в рамках коштів бюджету Лиманської міської територіальної громади та інших 

джерел, не заборонених законодавством. 



Дана програма була подана на розгляд до АМКУ Повідомленням від 02.11.2020 

року реєстраційний номер 1834-ПДД/1 в розділі 2.20. «Житлове господарство та 

комунальна інфраструктура» Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік. 

Заходи з утримання об’єктів та елементів благоустрою, які передбачені 

Програмою, є безкоштовними для населення та не реалізуються на ринку. 

 В ході реалізації заходів можливі коригування, пов’язані з фактичним 

надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт за 

розробленою проектно-кошторисною документацією та виходячи з реальних 

можливостей бюджету. 

Лиманська міської рада за поданням відділу житлово-комунального господарства 

щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою комунальної 

власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. 

 

6. Управління та контроль за виконанням програми. 

 Координація розробки та виконання заходів Програми покладається на відділ 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради, 

яким планується залучення до її виконання комунальним підприємством підрядних 

підприємств та організацій. 

 Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку. 

 Громадський контроль за виконанням Програми здійснюється (за їх бажанням) 

представниками громадських організацій, у Статуті яких передбачено діяльність у 

сфері житлово-комунального господарства. 

 

7. Очікувані результати Програми. 

 Виконання завдань забезпечить досягнення мети Програми щодо забезпечення 

утримання в належному санітарно-технічному стані території Лиманської громади та 

покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та 

відпочинку мешканців та гостей, сприятимуть зменшенню шкідливого впливу 

відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей, створенню 

сприятливих умов для життєдіяльності громади. 

 Програма розроблена відділом житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

 

Начальник відділу ЖКГ       О. М. Муравльова 

 

Секретар міської ради       Н. В. Ляшко 



       Додаток 2 

       до рішення Лиманської міської ради 

      від                №                     

Заходи з утримання об’єктів та елементів благоустрою Лиманської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

№ 

п/п 
Найменування заходів Сума, грн. 

1 

Догляд за зеленими насадженнями  

Загальна площа зелених насаджень за якими постійно 

проводяться роботи з їх утримання: 

Парк ім. Кизима м.Лиман – 1,4380 га, парк Рубці - 4,2 га, парк 

Лозова - 0,5 га, парк по вул. Привокзальна - 1,44 га; 

Сквер Афганців -0,49 га; 

Газони – 23,7 га; квітники – 549,2 м², 

Кількість дерев – 9218 одиниць, кількість кущів – 362 одиниці, 

кількість троянд – 552 одиниці. 

Утримання зелених насаджень уздовж вулиць і доріг, в парках, 

скверах, на алеях бульварах, інших об’єктах благоустрою 

загального користування. Механізований полив квітників, 

газонів, дерев. Придбання, доставка та висадження посадкового 

матеріалу, саджанців дерев, кущів, квітів, газонів, добрив, 

висівання газонних трав та зелених насаджень, завезення ґрунту, 

підготовка ґрунту під зелені насадження, та придбання засобів і 

обладнання для їх догляду. Санітарна обрізка та видалення 

аварійних та фаутних дерев, які знаходяться на території ОТГ, 

видалення порослі. Придбання бензопил, комплектуючого та 

видатного матеріалу до газонокосарок, бензопил, гілкорізу, 

мотокос. 

1713372,00 

2 

Вуличне прибирання території й утримання об’єктів та 

елементів благоустрою 
 

Довжина доріг комунальної власності – 340,552 км. 

Площа, яка прибирається влітку – 687021 м², 

Площа, яка прибирається взимку – 416376 м². 

Павільйони, альтанки, навіси, зупинки громадського транспорту - 

69 одиниць, торгівельні ряди – 6 одиниць, урни - 222 одиниці, 

туалети громадського користування – 3 одиниці, лавочки – 173 

одиниці, павільйони – 2 одиниці, етнодвір – 1 одиниця (180м²), 

фонтан – 1 одиниця, пам’ятники – 69 одиниць, стели – 44 

одиниці, бігборди – 6 одиниць, дитячі та спортивні майданчики – 

71 одиниця (2,078 га), камери відеоспостереження – 34 одиниці, 

місця для паркування – 2496 м², тротуари – 70764 м². 

Систематичне очищення покриттів від пилу, сміття, ґрунтових та 

інших наносів шляхом їх підмітання, а також своєчасне 

очищення вулиць та доріг від снігу та обробка їх 

протиожеледними матеріалами. Прибирання сміття в 

павільйонах, альтанках, навісах на зупинках громадського 

5377481,00 



транспорту, урнах та ліквідація стихійних звалищ. Придбання 

матеріалів для поточного ремонту, придбання піску, придбання та 

доставка протиожеледного матеріалу, постерів, придбання камер 

відеоспостереження, спецодягу, спецінвентарю, послуги з 

відлову безпритульних тварин, придбання та встановлення нових 

дорожніх знаків та табличок з опорами або без них, розмітка 

доріг міста, монтаж та демонтаж новорічної ялинки. 

3 

Утримання та ремонт малих архітектурних споруд  

Ремонт, підтримка у робочому та належному стані, придбання 
урн, придбання та встановлення обладнання малих 
архітектурних споруд, елементів парканів, огороджень, 
автобусних зупинок, лавок, дитячих майданчиків, придбання 
матеріалів для поточного ремонту зупинок громадського 
транспорту, придбання фарби та матеріалів для поточного 
ремонту об’єктів та елементів благоустрою. 

1082685,00 

4 

Утримання парків та скверів  

 Догляд за деревами і кущами: підживлення, поливання, обрізання 
крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок, знешкодження 
омели, окучення та розокучення, обрізка живої огорожі (газонного 
бордюру), видалення аварійних дерев, вивезення гілля. Догляд за 
газонами: підсівання газонів окремими ділянками, прочісування 
газону граблями, підживлення газонів і поливання,  
прополювання, косіння трави, збирання та вивезення скошеної 
трави, сміття та опалого листя. Догляд за квітниками: 
улаштування квітників з усіма видами супутніх робіт поливання,  
прополювання, пушення ґрунту, прищіпка і видалення 
відповідних суцвітті, прибирання стебел з квітників, штикування 
на зиму), стрижка килимових рослин, розкриття  багаторічних 
квітів з прибирання сміття, підживлення, підв’язування рослин, 
укривання рослин на зиму, викопування та зберігання цибульних 
та бульбових. Косіння трав, згрібання та вивезення опалого листя, 
згрібання та вивезення стовбурів та гілля. Систематичне 
очищення, обробка протиожеледними матеріалами доріжок, алей 
від снігу, льоду. Охорона парків та скверів. Полив та оплата за 
воду. Утримання та ремонт малих архітектурних споруд, дитячих 
майданчиків. 

482208,00 

5 

Утримання кладовищ. Витрати на поховання самотніх 

громадян, осіб без певного місця мешкання, знайдених 

невпізнаних трупів, осіб від поховання яких відмовились 

рідні 

 

Площа території кладовищ, яка прибирається – 486600 м². 

Пам’ятні стели – 12 одиниць. 

Планове поховання 19 послуг на рік. 

Вартість поховання безрідного – 991,63 гривень + хрест, труна, 

табличка 

Придбання та очищення території кладовища, проїздів та 

проходів від сміття, скошування трави, видалення аварійних 

дерев, очищення проходів та доріг від снігу та обробка їх 

протиожеледними матеріалами, придбання та перевезення піску, 

утримання та ремонт контейнерних майданчиків, збирання та 

перевезення сміття, підтримання в належному стані огорожі 

413708,00 



кладовищ, ремонт об’єктів, санітарна обрізка дерев, кущів, 

планування доріг, підсипка проходів та доріжок відсівом та 

щебнем, придбання вінків для вшанування пам’яті. 

6 

Утримання міських зон відпочинку  

Міські пляжі у кількості 7 одиниць, площею 2483 м². 

Завезення піску, вивезення несанкціонованих звалищ, 

проведення обстеження та бактеріологічних аналізів дна озер та 

міських пляжів 

77743,00 

7 

Утримання доріг комунальної власності  

Загальна кількість доріг комунальної власності 504 одиниці, 

протяжністю 340,552 км. 

Поточний ремонт, грейдерування та паспортизація доріг 

комунальної власності, зимове утримання доріг. 

Придбання спеціалізованої техніки, а саме придбання 

автогрейдера XCMG GR135 в комплектації 

7178511,00 

 

ВСЬОГО:16 325 708,00 гривень (шістнадцять мільйонів триста 

двадцять п’ять тисяч сімсот вісім гривень), в т.ч. заробітна плата 

з нарахуваннями – 5126618,00 гривень.  

16 325708,00 

 



       Додаток 3 

       до рішення Лиманської міської ради 

      від                №                     

 

ПОРЯДОК 

фінансування заходів з утримання об’єктів та елементів благоустрою 

Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік 

1. Загальні положення 

1.1. Даний Порядок визначає механізм використання коштів бюджету Лиманської 

міської територіальної громади, передбачених виконавчому комітету Лиманської 

міської ради, як головному розпоряднику коштів бюджету міської територіальної 

громади на 2021 рік по загальному та спеціальному фондах для покриття витрат КП 

“Лиманський Зеленбуд”- балансоутримувача об’єктів та елементів благоустрою 

Лиманської міської територіальної громади. 

1.2. Основні терміни, що вживаються в цьому Порядку: 

Бюджетні кошти – кошти, які передбачені у бюджеті Лиманської міської 

територіальної громади по загальному та спеціальному фондах на покриття витрат 

підприємства-балансоутримувача по утриманню об’єктів та елементів благоустрою 

Лиманської міської територіальної громади. 

Головний розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет Лиманської 

міської ради. 

Одержувач бюджетних коштів – комунальне підприємство «Лиманський 

«Зеленбуд»». 

1.3. Критеріями визначення одержувача для здійснення заходів бюджетної 

програми є: 

- досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років та наявність 

відповідної кваліфікації з урахуванням напряму чи заходу бюджетної програми; 

- виробничий потенціал і показники виробничої діяльності; 

- наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-

економічного розрахунку (обґрунтування) здійснення заходів бюджетної програми. 

 

2. Мета та напрямки спрямування бюджетних коштів 

2.1. Основною метою спрямування бюджетних коштів є досягнення результату з 

розвитку благоустрою території Лиманської міської територіальної громади та 

створення умов, сприятливих для життєдіяльності Лиманської територіальної громади 

з обов’язковим забезпеченням прозорої та ефективної процедури їх використання. 

2.2. Бюджетні кошти спрямовуються на покриття витрат підприємства-

балансоутримувача по утриманню об’єктів та елементів благоустрою Лиманської 

міської територіальної громади. 

 

3. Порядок використання бюджетних коштів 

3.1. Бюджетні кошти використовуються балансоутримувачем у межах бюджетних 

призначень, передбачених бюджетом Лиманської міської територіальної громади на 

2021 рік на утримання об’єктів та елементів благоустрою Лиманської міської 

територіальної громади відповідно до Програми економічного і соціального розвитку 



Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, та заходів визначених у 

додатку 2 до цього рішення. 

Фінансування КП «Лиманський «Зеленбуд»» здійснюється на підставі планів 

використання бюджетних коштів, складених підприємством з дотриманням вимог 

чинного законодавства, згідно наданих заявок на фінансування встановленої форми 

затвердженої розпорядженням міського голови від 11.01.2021 № 6 “Про фінансування 

головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади у 2021 році” 

3.2. Операції з коштами бюджету Лиманської міської територіальної громади 

здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування міської 

територіальної громади бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 23.08.2012 № 938, із внесеними до нього змінами. 

 

4. Звітність про використання та контроль за використанням бюджетних коштів 

4.1. КП «Лиманський «Зеленбуд»» складає щомісячні плани у межах 

помісячного плану кошторисних призначень з врахуванням: 

- вартості утримання об’єктів та елементів благоустрою; 

- прямих матеріальних витрат; 

- прямих витрат на оплату праці та нарахування; 

- амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів; 

- інших прямих витрат, у тому числі витрат зі сплати податків, придбання 

паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для ремонту транспортних 

засобів, які мають бути залучені до утримання об’єктів благоустрою території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади. 

По кожному виду заходів з утримання об’єктів та елементів благоустрою, 

вартість утримання визначається окремо за відповідними нормативними 

документами. 

4.2. Інформація щодо обсягу витрат по утриманню об’єктів та елементів 

благоустрою надається керівником КП «Лиманський «Зеленбуд»» до виконавчого 

комітету Лиманської міської ради не пізніше 5 числа наступного місяця, у вигляді 

звіту про фактичні витрати, який складається в межах помісячного плану 

використання бюджетних коштів, встановлених цим рішенням, а також дислокації 

виконання заходів, відповідно до кошторисів по проведенню заходів з утримання 

об’єктів та елементів благоустрою.  

4.3. Керівник КП «Лиманський «Зеленбуд»» несе персональну відповідальність: 

- за виконання затверджених цим рішенням заходів у повному обсязі; 

- за ефективне, раціональне та цільове використання коштів міської 

територіальної громади, згідно діючого законодавства. 

4.4. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів покладається 

на головного розпорядника та одержувача бюджетних коштів. 

4.5. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних 

коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюється у встановленому 

діючим законодавством порядку. 

4.6. Виконавчий комітет Лиманської міської ради на підставі листів наданих 

балансоутримувачем готує пропозиції на засідання постійних комісій та вносить зміни 

до заходів. 

Начальник відділу ЖКГ       О. М. Муравльова 

 

Секретар міської ради       Н. В. Ляшко 


