
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                       м. Лиман                                             №________ 
 
Про затвердження звіту про 
роботу комунального закладу 
«Лиманський центр безпеки 
громадян» за 2021 рік 

 
Відповідно до Додатку №5 Статуту Лиманської об’єднаної територіальної 

громади «Положення про звітування Лиманського міського голови, виконавчих 
органів, постійних комісій та депутатів Лиманської міської ради», затвердженого 
рішенням міської ради від 23.12.2016 № 7/22-987, керуючись статтями 32, 52, 54 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
Затвердити звіт про роботу комунального закладу «Лиманський центр безпеки 

громадян» за 2021 рік (додається). 
 
 
 

Міський голова        Олександр ЖУРАВЛЬОВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету від 
____________________ № ______ 

 
ЗВІТ 

Комунального закладу 
«Лиманський центр безпеки громадян» за 2021 рік 

 
Комунальний заклад «Лиманський центр безпеки громадян» (далі КЗ ЛЦБГ) 

створений на комунальній власності Лиманської об’єднаної територіальної громади 
(далі Лиманської ОТГ) в особі Лиманської міської ради, відповідно до рішення 
Лиманської міської ради № 7/24-1095 від 16.02.2017 року. 
 КЗ ЛЦБГ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в Державній 
казначейській службі України. 
 КЗ ЛЦБГ є неприбутковою організацією. 

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності КЗ ЛЦБГ 
здійснюється за рахунок місцевого бюджету. 

Для забезпечення КЗ ЛЦБГ в 2021 році з місцевого бюджету було виділено 
бюджетних асигнувань на  7503133,00 грн. 

З них було використано: 

№ 

п/п 

  

1 Оплата праці та нарахування на заробітну  

плату 

6897235,27 

2 Оплата послуг (крім комунальних) 114166,00 

3 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 69002,42 

4 Соціальне забезпечення 33012,00 

5 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
використання 

8620,00 

6 Отримано благодійну допомогу, із них 212817,00 

 Плаваюча пожежна мотопомпа  107500,00 

 дрова 48000,00 

 Шолом пожежного 26106,00 

 Захисні чоботи 12960,00 

 Рукавички пожежного 10356,00 

 Пожежний рукав 7895,00 

 



Станом на 01.01.2022 рік основними завданнями комунального закладу 
Лиманський центр безпеки громадян» є: 

 Завдання пов’язаних з рятуванням життя, охороною здоров’я людей та 
збереження майна громадян та установ розташованих на території 
Лиманської ОТГ;  

 Забезпечення реалізації, у межах законодавства, на території Лиманської 
ОТГ державної політики у сфері цивільного захисту; 

 Безкоштовне надання допомоги під час надзвичайних ситуацій, аварій, 
катастроф і стихійного лиха мешканцям Лиманської ОТГ,  також 
здійснення заходів із запобігання виникненню пожежам та нещасним 
випадкам на них; 

 Підтримує у постійній готовності наявні сили та засоби, а також забезпечує 
екстрене їх реагування на пожежі, надзвичайні ситуації та інші 
надзвичайні події; 

Комунальний заклад "Лиманський центр безпеки громадян" складається з 4х 
структурних підрозділів, а саме: 

 Лиманська місцева пожежно-рятувальна команда; 
 Зарічненська місцева пожежна команда; 
 Дробишевська місцева пожежна команда; 
 Рубцвіська місцева пожежна команда. 

Кожен з підрозділу складається з 13 осіб, в Лиманській МПРК 14 осіб. Всі особи 
задіяні безпосередньо на ліквідацію пожеж, аварій, надзвичайних ситуацій, 
забезпечені спеціальним форменим одягом, засобами захисту дихання та в необхідній 
кількості пожежно-технічним озброєнням, а також мають поліс обов'язкового 
страхування пов'язаних з життям і здоров'ям осіб. 
В КЗ ЛЦБГ в наявності 1 автомобіль  марки "Урал" та 3 автомобіля орендованих 
марки "ЗІЛ 131" з матеріальним технічним оснащенням, а також маємо службовий 
легковий автомобіль «GREAT WАLL». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перелік зон обслуговування комунального закладу 
«Лиманський центр безпеки гроадян» 

Лиманська МПРК 
(м.Лиман) 

Зарічненська МПК 
( с.м.т.Зарічне) 

Дробишевська 
МПК  

( с.Дробишеве) 

Рубцівська МПК 
(с.Рубці) 

м. Лиман: 
- Мікрорайон  
« Південний». 
- Мікрорайон   
«Заводський» 
(південна частина). 

1. с.м.т. Зарічне 
2. с. Торське 
3. с. Терни. 
4. с. Білогорівка. 
5. с. Ямполівка. 
6. с. Іванівка. 
7. с. Колодязі. 
8. с. Мирне  
9. с. Новосадове. 
10. с. Крива Лука. 
11. с. Озерне 
12 с. Діброва. 
13. с. Каленки. 
14. смт. Ямпіль 
15. с. Закітне 
 

1. с.м.т. 
Дробишеве. 
2. с. Дерилове. 
3. смт. Ярова. 
4. с. 
Шандриголове. 
5. с. Середній 
Хутір. 
6. с. Зелена 
Долина. 
7. с.м.т. 
Новоселівка. 
8. с. 
Новомихайлівка. 
9. с. Катеринівка. 
10. с. Липове. 
11. с. Нове 
 

1. с. Рубці. 
2. с. Лозова. 
3. с. Вовчій Яр. 
4. с. Коровій Яр. 
5. с. Яцківка. 
6. с. Кримки. 
7. с. Рідкодуб. 
8. с. Карпівка. 
9. с.Олександрівка. 
10 с. Соснове 
 

 За 2021 рік особовим складом комунальним закладом було здійснено  виїздів.  
По основному напрямку діяльності  тобто ліквідація пожеж та аварійних ситуацій 176 
виїзди, а саме:  
- пожеж житлових будинків – 30; 
- пожежа не житлових будинків – 16; 
-лісонасаджень, сухої трави, кущів – 105;   
- автотранспорту – 2; 
- Електротрансформаторів – 12; 
-інші види пожеж та загоряння 11; 
Крім того особовий склад КЗ ЛЦБГ залучався на такі види робіт: 
- очищення доріг від снігу – 50; 
- буксирування автотранспорту – 36 з них: карети швидкої допомоги 3. 
- ліквідація наслідків повені тобто відкачування талої води – 2; 
- надання допомоги працівникам швидкої медичної допомоги в плані 
транспортування хворих з верхніх поверхів багатоповерхових будинків до карети 
швидкої допомоги – 17; 
- чергування при проведенні масових заходів в тому числі зі встановленням пункту 
обігріву – 7; 
- проведення спільно з  Лиманським Державним пожежно-рятувальним загоном з 
надзвичайних ситуацій №21 навчань по ліквідації пожеж з надзвичайних ситуацій – 5. 
Інші господарські роботи, а саме : 
- полив клумб та дерев 11,  
- ручна розчистка з покрівель снігу та криги 2, 
- ліквідовано аварійні дерева - 28, 
-дезінфекція підприємств – 9, 



- роботи по благоустрою – 89, 
- допомога людям по відкриттю дверей – 14. 
- підвіз та подача води -4, 
- розчищення порослі кушів -22, 
- надання допомоги тваринам -3, 
- виїзд на ДТП -1, 
- інші види надання допомоги та виконання робіт -115. 

За вказаний період нарікань на роботу КЗ ЛЦБГ від керівництва Лиманського 
ДПРЗ — 21  та старост відповідних старостинських округів не надходило. 
За період 2021 рік травмування особового складу та інших страхових випадків 
допущено не було. Заборгованість по заробітній платі недопущенна. 
 
 
 
Начальник       Олександр ЮХНОВЕЦЬ 
 


