
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
_______________                       №____________ 

 м. Лиман 

Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про 
внесення змін до Програми реформування, розвитку 
житлово-комунального господарства та благоустрою 
території Лиманської ОТГ на 2021 рік, затвердженої 
рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-35» 

 
 
 Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 
реформування, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
території Лиманської ОТГ на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 
24.12.2020 №8/3-35», 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 реформування, розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2021 рік, затвердженої 
рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-35» (проєкт рішення додається). 
 
 

 
Міський голова                        О.В.Журавльов 



ПРОЄКТ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

                                  №       
м. Лиман 

 
Про внесення змін до Програми реформування, 
розвитку житлово-комунального господарства 
та благоустрою території Лиманської ОТГ на 
2021 рік, затвердженої рішенням міської ради 
від 24.12.2020 №8/3-35 
 
 
 З метою економічного та ефективного використання коштів, передбачених на 
утримання об'єктів благоустрою місцевим бюджетом на 2021 рік та програмою 
економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади 
на 2021 рік, розглянувши лист комунального підприємства, наданих на засідання 
постійних комісій міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики і з питань 
житлово-комунального господарства та комунальної власності, в зв'язку з уточненням 
сум по заходам Програми реформування, розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади 
на 2021 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни до Програми реформування, розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади 
на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-35 (додаються). 
 
2. Затвердити основні заходи Програми в новій редакції (додаток 1). 
 
3. 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 



                       ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішенням Лиманської міської ради 

                       від    №     
Зміни заходів з реформування, розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 
№ 
п/п 

КПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту 
Сума, 
Грн. 

1 0217310 3210 

Капітальний ремонт лінії зовнішнього 
освітлення смт. Ямпіль, Лиманського 
району, Донецької області (вул.Вагіна, 
Площа Слави, вул.Виноградна, Лугова, 
Урожайна, пров.Урожайний, Чкалова, 

Шевченко) 

-438,99 

2 0217310 3210 

Капітальний ремонт лінії зовнішнього 
освітлення смт. Ямпіль, Лиманського району, 

Донецької області(вул.Зелена, Миру, 
Вокзальна, Мічуріна, пров.Миру, Короткий, 

Леваневського, Садовий, 1-го Травня, 
Мічуріна) 

-75127,92 

3 0217310 3210 

Капітальний ремонт лінії зовнішнього 
освітлення смт. Ямпіль, Лиманського 

району, Донецької області (вул.Гагаріна, 
Калинова, Зарічна, Полунична, Лісна, 

пров.Тихий) 

-10735,89 

4 0217310 3210 

Капітальний ремонт ліній зовнішнього 
освітлення вул. Мостова, вул. Нова, вул. 

Восточна, вул. Кооперативна, вул. Водяна 
с. Торське Лиманського району Донецької 

області 

-25416,20 

5 0217310 3210 
Капітальний ремонт пасажирського ліфту 

рег.№К0005 Пд в житловому будинку №5 по 
вул.Слов'янська в м.Лиман Донецької області 

-146537,00 

6 0216011 2610 
Поточний ремонт оголовків ДВК житлового 

будинку №1б, вул. Матросова, м.Лиман +46566,00 

7 0216011 2610 
Поточний ремонт оголовків ДВК житлового 

будинку №16, вул. Комунальна, м.Лиман +49988,00 

8 0216011 2610 
Поточний ремонт оголовків ДВК житлового 

будинку №18, вул. Комунальна, м.Лиман +49983,00 

 ВСЬОГО   -111719,00 
Розроблено відділом ЖКГ 
 
Начальник відділу ЖКГ                К. В. Удовиченко 
 
 
Секретар міської ради                 Н. В. Ляшко 



Техніко-економічне обґрунтування 
до рішення «Про внесення змін до Програми реформування, розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2021 рік, 
затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-35» 

 
 Житлово-комунальне господарство – це багатогалузевий комплекс, що включає в 
себе утримання житлових будинків, прибудинкової території, теплопостачання, 
водопостачання, водовідведення, благоустрій, ритуальні послуги. Багатоквартирний 
житловий фонд міста потребує капітального ремонту основних конструктивних 
елементів, а саме: покрівель, внутрішньо будинкових інженерних комунікацій, ліфтів, 
фасадів, козирків вхідної групи під’їздів, тощо. Галузь має життєве важливе значення, як 
для населення громади, так і для функціонування господарства. 
 До виконавчого комітету Лиманської міської ради надійшов лист щодо економічного 
та ефективного використання коштів, передбачених на реформування, розвиток житлово-
комунального господарства місцевим бюджетом на 2021 рік та програмою економічного і 
соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік, з метою 
оптимізації роботи комунального підприємства «Лиманська СЄЗ», проведення робіт та 
фінансування заходів з реформування, розвитку житлово-комунального господарства 
також дотримання законодавчої бази. 
 Розглянувши лист КП «Лиманська СЄЗ» від 16.09.2021 № 712 щодо видідення 
коштів на поточний ремонт оголовків у сумі 146537,00 гривень та лист КП «Лиманський 
Зеленбуд» від 06.09.2021 № 1024 щодо перерозподілу коштів у сумі 149593,0 гривень, 
виникла потреба внесення змін до Програми реформування, розвитку житлово-
комунального господарства. Внесення змін до програми надають змогу виконання 
основної мети Програми. 
 Враховуючи вище наведене пропонується винести на розгляд чергового засідання 
міської ради проєкт рішення «Про внесення змін до Програми реформування, розвитку 
житлово-комунального господарства та благоустрою території Лиманської ОТГ на 2021 
рік», затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/3-35». 
 
 
 
Начальник відділу ЖКГ                   К. В. Удовиченко 

 


