
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

           № ___________ 

м. Лиман 

 
Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 18.12.2019 №518 «Про затвер-

дження Порядку відшкодування витрат на 

прибирання, санітарне очищення та утри-

мання об’єктів благоустрою на 2020-2022 

роки на території Лиманської ОТГ» 

  

На виконання програми реформування, розвитку житлово-комунального госпо-

дарства та благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік від 19.12.2019 № 7/73-4473, керуючись п.п.3 п. «а» ст. 28, п.п.1 п. «а» ст.30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2, 3 ст. 22 Бюджетного 

кодексу України, ст. 10, 15, 13, 21, 22 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», Порядком проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населе-

них пунктів, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 № 

154 (із змінами), виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 18.12.2019 №518 «Про за-

твердження Порядку відшкодування витрат на прибирання, санітарне очищення та 

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

саме в пункті 7 виключити абзац: 

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

кущів, вирізування сухих суків і гілок, знешкодження омели, обробка отрутохіміка-

тами, утеплення кореневої системи, штикування ґрунту в ямах, розкриття і розв'язу-

вання кущів неморозостійких порід, обрізка живої огорожі (газонного бордюру), ви-

далення аварійних дерев (під час догляду за зеленими насадженнями має бути дотри-

мано таких вимог: відсутність виступів зелених насаджень на пішохідні доріжки; гіл-

ки зелених насаджень, розташованих над пішохідною доріжкою, мають бути на висо-

ті не нижче ніж 2,1 м). 

2. Відділу обліку та звітності виконавчого комітету (Манцева) внести зміни в до-

говір на відшкодування витрат на прибирання, санітарне очищення та утримання 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського го-

лови Муравльову О.М. 

 

 

Міський голова        П.Ф.Цимідан 

 


