
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

                                                                                                                         №__________ 

 м. Лиман 

 
Про затвердження Порядку відшко-

дування витрат на прибирання, сані-

тарне очищення та утримання 

об’єктів благоустрою на 2020-2022 

роки на території Лиманської ОТГ 

  

  

 

Керуючись п.п.3 п. «а» ст. 28, п.п.1 п. «а» ст.30 Закону України «Про місцеве са-

моврядування в Україні», п. 2, 3 ст. 22 Бюджетного кодексу України, ст. 10, 15, 13, 21, 

22 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядком проведення ре-

монту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом 

Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 № 154 (із змінами), виконавчий комі-

тет 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Порядок відшкодування витрат на прибирання, санітарне очи-

щення та утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки на території Лиманської 

ОТГ (додається). 

2. Відділу обліку та звітності виконавчого комітету укласти договір на відшко-

дування витрат на прибирання, санітарне очищення та утримання об’єктів благоуст-

рою на 2020-2022 роки на території Лиманської ОТГ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на заступника міського 

голови Муравльову О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова        П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

       рішенням виконавчого комітету міської ради

       від ______________№ _______ 

 

Порядок 

відшкодування витрат на прибирання, санітарне очищення та утримання об’єктів бла-

гоустрою на 2020-2022 роки 

1.Данний Порядок визначає механізм відшкодування витрат на прибирання, 

санітарне очищення та утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки на терито-

рії Лиманської ОТГ за бюджетною Програмою відшкодування витрат на прибирання, 

санітарне очищення та утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки. 

2. Головним розпорядником відшкодування є виконавчий комітет Лиманської 

міської ради. 

3. Згідно цього Порядку комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд»» 

буде виконавцем робіт, якому відповідно до укладеного договору з виконавчим комі-

тетом, будуть відшкодовуватися витрати на прибирання, санітарне очищення та 

утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки на території Лиманської ОТГ, то-

му комунальне підприємство не може бути включене до мережі головного розпоряд-

ника, як одержувач коштів по даним заходам. 

 КП «Лиманський Зеленбуд» це підприємство комунальної власності 

Лиманської об’єднаної територіальної громади, створене рішенням Лиманської 

міської ради для реалізації повноважень виконавчого комітету, яке виконує функції, 

передбачені статутом, щодо задоволення соціальних та економічних потреб 

Лиманської об’єднаної територіальної громади, здійснює діяльність на території 

Лиманської ОТГ Донецької області, а саме надає послуги зі здійснення ефективних і 

комплексних заходів з утримання у належному стані територій, об’єктів та елементів 

благоустрою міста Лиман і сіл та селищ Лиманської ОТГ, безперебійного санітарного 

очищення території, збереження об’єктів загального користування, природних 

ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів, озеленення території, утримання 

доріг, тротуарів. 

4. Мета Порядку полягає у забезпеченні прозорої та ефективної процедури ви-

користання відшкодування витрат на прибирання, санітарне очищення та утримання 

об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки на території Лиманської ОТГ. 

5. Видатки на відшкодування витрат на прибирання, санітарне очищення та 

утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки на території Лиманської ОТГ 

здійснюються за рахунок коштів бюджету об`єднаної територіальної громади на від-

повідний рік. 

6. КП «Лиманський «Зеленбуд»» надає головному розпоряднику бюджетних 

коштів щодекадно протягом місяця оформлений належним чином акт відшкодування 

(компенсації) обґрунтованих витрат згідно переліку заходів з відшкодування витрат 

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

роки на території Лиманської ОТГ в довільній формі. 

7. Відшкодування витрат на прибирання, санітарне очищення та утримання 

об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки спрямовується на здійснення забезпечення 

виконання завдань Програми відшкодування витрат на прибирання, санітарне очи-

щення та утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади, а саме: 

- систематичне очищення покриттів від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів 

шляхом їх підмітання; 

- ліквідація стихійних звалищ, вивезення сміття та несанкціонованих стихійних зва-

лищ; 



- 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 (поли-

вання, прополювання, пушення ґрунту, прищіпка і видалення відповідних суцвіттів, 

прибирання стебел з квітників, штикування на зиму), стрижка килимових рослин, ро-

зкриття багаторічних квітів з прибиранням сміття, підживлення, підв'язування рос-

лин, укривання рослин на зиму, викопування та зберігання цибульних та бульбових; 

- систематичне очищення урн та контейнерів від сміття, періодичне їх миття та дезін-

фекція; 

- прибирання сміття в павільйонах, альтанках, під навісами та іншими малими 

архітектурними спорудами; 

- прибирання полігонів для твердих побутових відходів, будівель та приміщень гро-

мадських туалетів, а також пункти приймання тварин, карантинні майданчики, місця 

поховання для тварин; 

- своєчасне очищення вулиць та доріг від снігу та обробка їх фрикційними та іншими 

протиожеледними матеріалами; 

- підмітання покриттів майданчиків, очищення їх від снігу та посипання піском під 

час ожеледиці; 

- систематичне очищення доріжок, алей сходів від снігу, льоду. Посипання піском 

сходів; 

- прибирання, очищення від снігу та ожеледиці, а також посипання піском сходів, 

проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок на спорудах; 

- догляд за деревами і кущами: підживлення, поливання, обрізання крон дерев і кущів, 

вирізування сухих суків і гілок, знешкодження омели, обробка отрутохімікатами, уте-

плення кореневої системи, штикування ґрунту в ямах, розкриття і розв'язування кущів 

неморозостійких порід, обрізка живої огорожі (газонного бордюру), видалення ава-

рійних дерев (під час догляду за зеленими насадженнями має бути дотримано таких 

вимог: відсутність виступів зелених насаджень на пішохідні доріжки; гілки зелених 

насаджень, розташованих над пішохідною доріжкою, мають бути на висоті не нижче 

ніж 2,1 м); 

- косіння трав, згрібання та вивезення опалого листя, згрібання та вивезення стовбурів 

та гілля; 

- інвентаризація об'єктів і споруд зеленого господарства відповідно до законодавства; 

- систематичне прибирання території пляжів; 

- догляд за намогильними спорудами; 

- інші роботи з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів; 

- проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів; 

- технічний нагляд за функціонуванням об'єктів благоустрою населених пунктів; 

- екологічна паспортизація полігонів для твердих побутових відходів та інших об'єк-

тів міського благоустрою. 

В розрахунок витрат входять видатки на виплату заробітної плати, сплату по-

датків, 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. 

Використання відшкодування на інші цілі забороняється. 

8. Виконавчий комітет Лиманської міської ради перевіряє надані на оплату, 

оформлені належним чином, акти відшкодування (компенсації) обґрунтованих витрат 

та перераховує кошти КП «Лиманський «Зеленбуд»» у межах бюджетних призначень 

з реєстраційного рахунку виконавчого комітету на госпрозрахунковий рахунок відк-

ритий в установах банка. 



9. За останній звітній місяць підприємство надає акти до 20 грудня поточного 

року. 

10. Відповідальність за цільове використання коштів з відшкодування поклада-

ється на головного розпорядника та виконавця робіт. 

11. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бю-

джетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з 

використанням коштів з відшкодування витрат на прибирання, санітарне очищення та 

утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки на території Лиманської ОТГ, 

здійснюються в установленому законодавством порядку. 

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 

відшкодування, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюється в устано-

вленому законодавством порядку. 

Цей порядок розроблено: 

- відділом обліку та звітності виконавчого комітету Лиманської міської ради; 

- відділом житлово - комунального господарства виконавчого комітету Лиман-

ської міської ради. 

 

 

 

 

Начальник відділу обліку та звітності                                               Н.І. Манцева  

 

В.о. начальника відділу  

житлово- комунального господарства       І.В.Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 

                                                                                                                  №_______              

                                                                         м. Лиман 
 
 
Про затвердження Порядку відшко-

дування витрат на прибирання, сані-

тарне очищення та утримання 

об’єктів благоустрою на 2020-2022 

роки на території Лиманської ОТГ 

 

 

 

У З Г О Д Ж Е Н О: 

 

 

Заступник міського голови  О.М. Муравльова 

Юридичний відділ                                                                        І.О. Шуляченко 

 

 

Фінансове управління                                                                  Т.В. Пилипенко 

 

 

Відділ обліку та звітності                                                             Н.І. Манцева 

 

 

Відділ ЖКГ                                                                                    І.В.Сердюк 

 

 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики                                                                   К.Б.Короткова 

 

 

 

Загальний відділ                                                                            О.В. Донцова 

 

 

Керуючий справами                                                                      Р.О. Малий 

 

 


