
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                       м. Лиман                                             №________ 

 
Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про внесення 
змін до Програми утримання об'єктів та елементів 
благоустрою Лиманської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради 
від 19.08.2021 №8/13-1727» 

 
 
 Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 
утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.08.2021 
№8/13-1727», 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 
внесення змін до Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської 
ради від 19.08.2021 №8/13-1727» (проєкт рішення додається). 
 
 

 
 

Міський голова         Олександр ЖУРАВЛЬОВ 



ПРОЄКТ 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                 м. Лиман                                    №   

Про внесення змін до Програми утримання 
об'єктів та елементів благоустрою Лиманської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки, 
затвердженої рішенням міської ради 
від 19.08.2021 №8/13-1727 
 

З метою економічного та ефективного використання коштів, передбачених на 
утримання об'єктів благоустрою бюджетом Лиманської міської територіальної 
громади на 2022 рік та програмою економічного і соціального розвитку Лиманської 
міської територіальної громади на 2022 рік, розглянувши листи КП «Лиманський 
«Зеленбуд», надані на засідання постійних комісій міської ради з питань планування, 
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної, підприємницької 
діяльності, сфери послуг та регуляторної політики і з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності та транспорту, в зв'язку з уточненням сум по 
заходам Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки, керуючись п.22 ч.1 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 1. Внести зміни до заходів з утримання об’єктів та елементів благоустрою 
Лиманської міської територіальної громади на 2022-2024 роки Програми утримання 
об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.08.2021 №8/13-1727 
(додаються). 
 2. Затвердити заходи з утримання об’єктів та елементів благоустрою Лиманської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки Програми в новій редакції 
(додаються). 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної, підприємницької діяльності, сфери послуг та регуляторної політики 
(Вінничук), постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності та транспорту (Токарчик), заступника міського голови 
Сироватську І. Л. 
 
Міський голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішення Лиманської міської ради 

        від    №     

 
Зміни до заходів з утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської 

територіальної громади на 2022 рік 
 

№ 
п/п 

КПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту Сума, грн. 

1 0216030 2610 Придбання піску на об'єкти благоустрою 50000,00 

2 0216030 2610 
Придбання постерів та матеріалів для 

розміщення 
10000,00 

3 0216030 2610 
Витрати на оплату ПММ транспорту, який 

виконує роботи пов'язані з утриманням 
об'єктів та елементів благоустрою 

355830,00 

4 0216030 2610 
Розмітка проїзної частини автомобільних 

доріг та послуги з розмітки 
60000,00 

5 0216030 3210 

Придбання, доставка та встановлення 
елементів дитячих площадок, вуличних 

тренажерів для встановлення на території 
Лиманської громади 

150000,00 

6 0216020 3210 
Придбання щітки дорожньої бункерної для 

прибирання сміття від бордюр для КП 
«Лиманський «Зеленбуд» 

69000,00 

7 0216020 3210 
Придбання пилососу для листя для КП 

«Лиманський «Зеленбуд» 
69000,00 

8 0216020 3210 
Придбання піскорозкидувача навісного для КП 

«Лиманський «Зеленбуд» 
75000,00 

9 0217310 3210 
Розробка ПКД на будівництво велодоріжки 

по вул. Пушкіна в м.Лиман Донецької 
області 

200000,00 

10 0217461 2610 
Поточний ремонт доріг комунальної власності 
Лиманської об'єднаної територіальної громади 

1500000,00 

 РАЗОМ   2538830,00 
Зміни розроблено відділом ЖКГ 
 
 
Начальник відділу ЖКГ      Катерина УДОВИЧЕНКО 
 
 
Секретар міської ради      Надія ЛЯШКО 



Техніко-економічне обґрунтування до рішення 
«Про внесення змін до Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою 

Лиманської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 19.08.2021 №8/13-1727 

 
 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 на утримування та обслуговування об’єктів 
інфраструктури. 
 З метою економічного та ефективного використання коштів, передбачених на 
утримання об'єктів благоустрою місцевим бюджетом на 2022 рік та програмою 
економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 
2022 рік, розглянувши листи КП «Лиманський Зеленбуд» виникла необхідність 
внесення змін до Програми утримання об'єктів та елементів благоустрою Лиманської 
міської територіальної громади, а саме згідно листів: 
- №0487-02-10 від 21.01.2022 щодо виділення додаткових коштів у сумі 1500000,00 
гривень для поточного ремонту доріг комунальної власності, 
- №0428-02-10 від 21.01.2022 щодо виділення додаткових коштів у сумі 150000,00 
гривень для придбання елементів дитячих майданчиків, 
- №0426-02-10 від 21.01.2022 щодо виділення додаткових коштів у сумі 50000,00 
гривень для придбання піску на об’єкти благоустрою, 
- №0433-02-10 від 21.01.2022 щодо виділення додаткових коштів у сумі 355830,00 
гривень для придбання ПММ для транспорту, який виконує роботи з благоустрою, 
- №0434-02-10 від 21.01.2022 щодо виділення додаткових коштів у сумі 60000,00 
гривень для розмітки доріг комунальної власності, 
- №0427-02-10 від 21.01.2022 щодо виділення додаткових коштів у сумі 10000,00 
гривень для придбання постерів, 
- №8291-02-10 від 21.01.2022 щодо виділення додаткових коштів у сумі 138000,00 
гривень для придбання щітки та пилососу для прибирання, 
- №0146-02-10 від 21.01.2022 щодо виділення додаткових коштів у сумі 75000,00 
гривень для придбання піскорозкидувача, 
- №0486-02-10 від 21.01.2022 щодо виділення додаткових коштів у сумі 200000,00 
гривень для розробки ПКД на будівництво велодоріжки. 
 Внаслідок внесення змін до програми з’явиться змога виконання основної мети 
затвердженої Програми. 
 Враховуючи вищезазначене пропонується винести на розгляд чергового 
засідання міської ради проєкт рішення «Про внесення змін до Програми утримання 
об'єктів та елементів благоустрою Лиманської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.08.2021 №8/13-1727». 
 
Начальник відділу ЖКГ      Катерина УДОВИЧЕНКО 



2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Придбання щітки дорожньої бункерної для прибирання 
сміття від бордюр для КП «Лиманський «Зеленбуд»

0216020 3210 2022
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
69,000 69,000

Придбання пилососу для листя для КП «Лиманський 
«Зеленбуд»

0216020 3210 2022
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
69,000 69,000

Придбання піскорозкидувача навісного для КП 
«Лиманський «Зеленбуд»

0216020 3210 2022
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
75,000 75,000

разом КЕКВ 3210 213,000 213,000 0,000 0,000
Всього КПКВКМБ 0216020 213,000 213,000 0,000 0,000

Витрати на оплату заробітної плати робітників, які 
виконують роботи з утримання об'єктів та елементів

0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
12623,250 4207,750 4207,750 4207,750

Витрати на оплату запчастин транспорту, який виконує 
роботи пов'язані з утриманням об'єктів та елементів 
благоустрою

0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
900,000 300,000 300,000 300,000

Витрати на оплату ПММ транспорту, який виконує 
роботи пов'язані з утриманням об'єктів та елементів 
благоустрою

0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
3755,830 1355,830 1200,000 1200,000

Витрати на оплату адміністративних, матеріальних, 
виробничих послуг, які пов'язані з утриманням об'єктів та 
елементів благоустрою

0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
240,000 80,000 80,000 80,000

Поточний ремонт тротуарів на території Лиманської ОТГ 0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
1050,000 350,000 350,000 350,000

Придбання дорожніх знаків, стовпів та кріпильних 
матеріалів

0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
150,000 50,000 50,000 50,000

Розмітка проїзної частини автомобільних доріг та 
послуги з розмітки

0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
360,000 160,000 100,000 100,000

Придбання протиожеледного матеріалу для утримання в 
зимовий період

0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
255,000 85,000 85,000 85,000

Придбання солі для утримання доріг у зимовий період 0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
315,000 105,000 105,000 105,000

Придбання квіткових рослин, насіння трави для 
озеленення території Лиманської ОТГ

0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
150,000 50,000 50,000 50,000

Придбання комплектуючого та видатного матеріалу до 
газонокосарок, гілкорізу, мотокос

0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
300,000 100,000 100,000 100,000

Додаток
до рішення Лиманської міської ради

                          №

Очікуваний результат
Всього

у тому числі за рахунок коштів місцевих 
бюджетів

Зміст заходу КПКВКМБ КЕКВ

Створення, відновлення і 
збереження зелених 

насаджень населених 
пунктів, покращення 

Утримання доріг у 
відповідності до державних 

будівельних і санітарних 
норм

Покращення естетичного 
вигляду міста та 

забезпечення вимог 
санітарних норм

Утримання доріг у 
відповідності до державних 

будівельних і санітарних 
норм у зимовий період

Термін 
виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Покращення естетичного 
вигляду міста та 

забезпечення вимог 
санітарних норм



2 продовження додатку

2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очікуваний результат
Всього

у тому числі за рахунок коштів місцевих 
бюджетів

Зміст заходу КПКВКМБ КЕКВ
Термін 

виконання
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Витрати на воду для поливу зелених насаджень 0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
48,000 16,000 16,000 16,000

Витрати на оплату спецінвентарю, спецодягу для 
робітників, які виконують роботи з утримання об'єктів та 
елементів благоустрою

0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
300,000 100,000 100,000 100,000

Придбання матеріалів для поточного ремонту пам'ятників 0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
240,000 80,000 80,000 80,000

Атрибут пам'яті вшанування 
загиблих

Поховання безрідних громадян та придбання продукції 
ритуального призначення

0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
90,000 30,000 30,000 30,000

Комплекс заходів та 
обрядових дій, що не 

суперечать законодавству

Придбання вінків для вшанування пам'яті 0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
48,750 16,250 16,250 16,250

Атрибут пам'яті вшанування 
загиблих

Придбання фарби та матеріалів для поточного ремонту 
об'єктів благоустрою майданчиків

0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
240,000 80,000 80,000 80,000

Придбання прапорів для встановлення на в'їзній стелі 0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
60,000 20,000 20,000 20,000

Придбання, доставка та встановлення елементів дитячих 
площадок, вуличних тренажерів для встановлення на 
території Лиманської громади

0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
900,000 300,000 300,000 300,000

Придбання та встановлення камер та утримання 
відеоспостереження для розташування на території 
Лиманської ОТГ

0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
900,000 300,000 300,000 300,000

Придбання матеріалів для поточного ремонту зупинок 
громадського транспорту

0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
300,000 100,000 100,000 100,000

Послуги з відлову безпритульних тварин 0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
600,000 200,000 200,000 200,000

Забезпечення захисту 
навколишнього природного 

середовища

 Придбання постерів та матеріалів для розміщення 0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
70,000 30,000 20,000 20,000

Розміщення рекламних 
засобів

 Придбання піску на об'єкти благоустрою 0216030 2610 2022-2024
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
650,000 250,000 200,000 200,000

Покращення естетичного 
вигляду міста та 

забезпечення вимог 
санітарних норм

разом КЕКВ 2610 24545,830 8365,830 8090,000 8090,000

Придбання, доставка та встановлення елементів дитячих 
площадок, вуличних тренажерів для встановлення на 
території Лиманської громади

0216030 3210 2022
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
150,000 150,000

Покращення естетичного 
вигляду міста та 

забезпечення вимог 
санітарних норм

разом КЕКВ 3210 150,000 150,000 0,000 0,000

Покращення естетичного 
вигляду міста та 

забезпечення вимог 
санітарних норм

пунктів, покращення 
навколишнього природного 

середовища та створення 
більш сприятливих умов для 

життєдіяльності людини



3 продовження додатку

2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очікуваний результат
Всього

у тому числі за рахунок коштів місцевих 
бюджетів

Зміст заходу КПКВКМБ КЕКВ
Термін 

виконання
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього КПКВКМБ 0216030 24695,830 8515,830 8090,000 8090,000
Розробка ПКД на будівництво велодоріжки по вул. 
Пушкіна в м.Лиман Донецької області

0217310 3210 2022
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
200,000 200,000 Розробка ПКД

разом КЕКВ 3210 200,000 2500,000 0,000 0,000
Всього КПКВКМБ 0217310 200,000 2500,000 0,000 0,000

Поточний ремонт доріг комунальної власності 
Лиманської міської територіальної громади

0217461 2610 2022
 КП "Лиманський 

"Зеленбуд"" 
2500,000 2500,000

Утримання доріг у 
відповідності до державних 

будівельних і санітарних 
норм

разом КЕКВ 2610 2500,000 2500,000 0,000 0,000
Всього КПКВКМБ 0217461 2500,000 2500,000 0,000 0,000
Всього по програмі 27608,830 13728,830 8090,000 8090,000

Начальник відділу  ЖКГ виконавчого комітету міської ради                                                   Катерина УДОВИЧЕНКО

Секретар міської ради Надія ЛЯШКО

Програма розроблена відділом житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради.


