
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

                                                                 м. Лиман 

Звіт про роботу комунального  

підприємства «Лиманський 

«Зеленбуд»» за 2019 рік 

 

 

 

 

 

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. Затвердити звіт директора КП «Лиманський «Зеленбуд»» про роботу 

підприємства за 2019 рік (додається). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова         П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Додаток до рішення  

                                                                                        виконавчого комітету 

                                                                                           від__________№_____ 

 

Звіт директора комунального підприємства «Лиманський «Зеленбуд»» про 

виконання показників використання комунального майна та фінансового плану 

підприємства за 2019 рік. 

 

Комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд»» засноване на комунальній 

власності територіальної громади м. 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 01.01.2020 року підприємство надає послуги з вивезення та 

розміщення твердих побутових відходів - 16522 споживачам, із яких: 9831 міського 

населення, сільського населення - 6691; 20 - бюджетних установ, 207- інші споживачі. 

Тариф на вивезення твердих побутових відходів для населення державного 

сектору складає 13,54 гривень, Лиманської ОТГ складає – 9,37 гривень, затверджено 

рішенням виконавчого комітету Лиманської міської ради від 16.05.2018 №163. 

Тарифи на надання послуг з вивезення та розміщення твердих побутових 

відходів складає - 24,47 гривень, затверджені рішенням виконавчого комітету 

Лиманської міської ради від 16.05.2018 №163. 

За 2019 рік вивезено та розміщено ТПВ – 37341 м³. 

За результатами роботи підприємство за 2019 рік від реалізації послуг по 

вивезенню та розміщенню ТПВ отримало – 3096,1тис. грн., з них: 

• від населення 2242,566 тис. грн., - особових рахунків — 9538; 

• від бюджетних установ 111,2 тис. грн., - 20 договорів; 

• від інших організацій – 742,3 тис. грн., – 207 договорів. 

 

Крім того отримано від реалізації послуг оренди приміщення 2,4 тис. грн. 

Отримано доходу Нараховано за 2019рік 

тис. грн. з ПДВ 

Сплачено за 2019 рік 

тис. грн. з ПДВ 

від населення 2303.800 2067,894 

від організацій 863.100 853,462 

від субсидій (пільги) 101.400 174,672 

від оренди прим. 3.429 2,563 

Ритуальні послуги 2.439 2,439 

Послуги автотранспорту 276.230 276,230 

Інші послуги(відшкодування 

витрат підприємства) 
4121.675 4121,675 

Всього разом: 2501,042 2478,067 

 

В інші послуги входить: 

Санітарне очищення території та вивезення несанкціонованих звалищ на 

суму - 1373,055 тис. грн.; 

Догляд за тротуарами та дорогами у зимовий період на суму - 199,000 тис. грн.; 

Утримання зелених насаджень по м. Лиман на суму – 130,828 тис. грн. 

 



Підприємством проведено вивезення дров незахищеному населенню на 

території Лиманської міської ради та ОТГ - 108 чоловік, загальним об’ємом - 618 м³. 

За 2019 рік за рахунок власних коштів підприємства до бюджету перераховано - 

1385,195 тис. грн. податків, у тому числі: 

• екологічний податок - 235,763 тис. грн., 

• земельний податок – 14,844 тис. грн., 

• єдиний соціальний внесок - 1134,588 тис. грн.. 

За 2019 рік підприємством за власні кошти придбано та сплачено: 

Паливо-мастильні матеріали 697,154 тис.грн. 

Заробітна плата штатних робітників 4587,700 тис.грн. 

Електроенергія 26,412 тис.грн. 

Послуги зв’язку «Укртелеком», "Sаnеt" ШЧ 4,488 тис.грн. 

Послуги банку 24,853 тис.грн. 

Розрахунки з Постачальниками 517,397 тис.грн. 

Розрахунки з підзвітними особами 17.596 тис.грн. 

РАЗОМ – 5875,600 тис. грн. 

 

Протягом звітного періоду по підприємству дебіторська заборгованість склала 

793,539 тис. грн. 

Структура дебіторської заборгованості: 

№  За звітний період, тис. грн. 

1 Дебіторська заборгованість - всього 793,539 

1.1 населення безпосередньо 692,120 

1.2 пільги 0,00 

1.3 субсидії 0,00 

1.4 інші споживачі 101,419 

1.5 інша поточна заборгованість 0,00 

 

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

балансоутримувачем об’єктів благоустрою. 

Згідно Рішення Лиманської міської ради Донецької області від 20.12.2018 № 

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

комунального господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік» затверджено кошторисні призначення на заходи 

благоустрою об’єднаної громади, та протягом 2019 року були виконані роботи на 

загальну суму - 37631,105 тис. грн., а саме: 

Поточний ремонт пам’ятників на суму - 75,664 тис. грн., 

Поточний ремонт доріг на суму -2850,117 тис. грн., 

Грейдерування доріг - 120,252 тис. грн., 

Капітальний ремонт доріг на суму – 10846,119 тис. грн., 

Капітальний ремонт доріг за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад на суму 

- 8871,138 тис. грн., 

Придбання та перевезення піску – 203,619 тис. грн., 



Ритуальні послуги – 19,374 тис. грн., 

Придбання дорожніх знаків - 29,747 тис. грн., 

Розмітка проїзної частини автодоріг – 99,000 тис. грн., 

Придбання та садіння дерев та квіткових рослин -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.; 

Придбання 19 контейнерів за рахунок екологічних коштів -148,200 тис. грн., 

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., 

Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра 

культури та дозвілля ім. Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці 

Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман у сумі - 6228,417 тис. грн., 

Технічне обслуговування, придбання камер відеоспостереження та 

встановлення - 134,300 тис. грн., 

Придбання паливо – мастильні матеріали – 626,195 тис. грн., 

Поточний ремонт  дитячих ігрових майданчиків - 39,690 тис. грн., 

Придбання та поточний ремонт лавочок - 151,920 тис. грн., 

Послуги з відлову собак - 147,600 тис. грн., 

Інші заходи благоустрою на суму – 6292,740тис. грн.. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими 

бюджетами та коштів місцевого бюджету було придбано через електрону систему 

закупівлі, а саме: 

Спеціалізовану техніки (бульдозер Б-10 М) на суму - 250,000 тис. грн., 

Трактор МТЗ 82.1 з фронтальним навантажувачем та відвалом на суму - 

576,594 тис. грн., 

Екскаватор – навантажувач на суму - 1160,00 тис. грн.. 

 

Амортизація основних засобів, які знаходяться на балансі підприємства 

нараховано та віднесено на витрати підприємства на суму - 4145,316 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 2019 рік - 1300 одиниць); 

2. З бюджетними організаціями та установами складаються акти звірки за 

виконані роботи по вивезенню ТПВ. 

 

 

 

Директор КП «Лиманський «Зеленбуд»»     В.П.Самойлов 

 

 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

м. Лиман 

Звіт про роботу комунального 

підприємства «Лиманський 

«Зеленбуд»» за 2019 рік 

 

 

 

 

У З Г О Д Ж Е Н О : 

 

Заступник міського голови 

 

  

О.М.Муравльова 

 

Відділ ЖКГ  І.В.Сердюк 

 

Юридичний відділ  І.О.Шуляченко 

 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 

 К.Б.Короткова 

 

Загальний відділ 

 

Керуючий справами 

 О.В.Донцова 

 

Р.О.Малий 

 


