
 

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» (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 листи комунальних підприємств і начальника відділу обліку 

та звітності, 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 

КПКВК

МБ 
КЕКВ Назва об’єкту Виконавець 

Сума, 

тис.грн. 

1 0216015 2610 

Експертне обстеження (технічне 

діагностування) ліфтів 

пасажирських (до 10 зупинок) 

м.Лиман Донецької області 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 

+24,558 

2 0216011 2610 

Поточний ремонт під'їздів у 

житлових будинках - конкурс міні-

проектів 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 

-130,000 

3 0216011 2610 

Придбання матеріалів для поточного 

ремонту під’їзду №5 будинку №4 

вул.І.Лейко м.Лиман 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+10,000 

4 0216011 2610 

Придбання матеріалів для поточного 

ремонту під’їзду №1 будинку №3 

вул.І.Лейко м.Лиман 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+10,000 

5 0216011 2610 

Придбання матеріалів для поточного 

ремонту під’їзду №3 будинку №3 

вул.І.Лейко м.Лиман 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+10,000 

6 0216011 2610 

Придбання матеріалів для поточного 

ремонту під’їзду №1 будинку №13 

вул.І.Лейко м.Лиман 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+10,000 

7 0216011 2610 

Придбання матеріалів для поточного 

ремонту під’їзду №2 будинку №13 

вул.І.Лейко м.Лиман 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+10,000 

8 0216011 2610 

Придбання матеріалів для поточного 

ремонту під’їзду №4 будинку №6а 

вул.Оборони м.Лиман 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+10,000 

9 0216011 2610 

Придбання матеріалів для поточного 

ремонту під’їзду №3 будинку №9а 

вул.Пушкіна м.Лиман 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+10,000 

10 0216011 2610 

Придбання матеріалів для поточного 

ремонту під’їзду №2 будинку №9а 

вул.Пушкіна м.Лиман 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+10,000 

11 0216011 2610 

Придбання матеріалів для поточного 

ремонту під’їзду №1 будинку №9а 

вул.Пушкіна м.Лиман 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+10,000 

12 0216011 2610 

Придбання матеріалів для поточного 

ремонту під’їзду №2 будинку №1 

вул.К.Гасієва м.Лиман 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+10,000 

13 0216011 2610 

Придбання матеріалів для поточного 

ремонту під’їзду №3 будинку №12 

вул.Студентська м.Лиман 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+10,000 



14 0216011 2610 

Придбання матеріалів для поточного 

ремонту під’їзду №1 будинку №11 

вул.К.Гасієва м.Лиман 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+10,000 

15 0216011 2610 

Придбання матеріалів для поточного 

ремонту під’їзду №3 будинку №6а 

вул.Оборони м.Лиман 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+10,000 

16 0216013 2610 

Витрати на оплату заробітної плати 

робітників за червень, липень 2021 

року, які виконують роботи з 

технічного обслуговування 

внутрішніх та зовнішніх мереж 

водопостачання та водовідведення 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+46,091 

17 0216013 2610 

Витрати на оплату матеріалів за 

червень, липень 2021 року для 

виконання робіт пов’язаних з 

технічного обслуговування 

внутрішніх та зовнішніх мереж 

водопостачання та водовідведення 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+32,560 

18 0216013 2610 

Витрати на оплату ПММ транспорту 

за червень, липень 2021 року, який 

виконує роботи з технічного 

обслуговування внутрішніх та 

зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+7,259 

19 0216030 2610 

Витрати на оплату заробітної плати 

робітників за червень, липень 2021 

року, які виконують роботи з 

технічного обслуговування систем 

вуличного освітлення 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+34,344 

20 0216030 2610 

Витрати на оплату запчастин 

транспорту за червень, липень 2021 

року, який виконує роботи пов’язані 

з технічного обслуговування систем 

вуличного освітлення 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+15,000 

21 0216030 2610 

Витрати на оплату ПММ транспорту 

за червень, липень 2021 року, який 

виконує роботи з технічного 

обслуговування систем вуличного 

освітлення 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+7,259 

22 0216030 2610 

Витрати на оплату матеріалів на 

червень, липень 2021 року для 

виконання робіт пов’язаних з 

технічним обслуговуванням систем 

вуличного освітлення 

КП 

«Лиманська 

СЄЗ» 
+27,550 

 ВСЬОГО    +194,621  

Розроблено відділом ЖКГ 
Начальник відділу ЖКГ                    О. М. Муравльова 
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 надійшли листи 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 листи КП «Лиманська СЄЗ»: 

- від 06.05.2021 №362 щодо виділення коштів для експертного обстеження (технічне 

діагностування) ліфтів пасажирських у сумі 24558,00 гривень, 

- від 14.05.2021 №373/4 щодо перерозподілу коштів між заходами по поточному ремонту 

під'їздів у житлових будинках - конкурс міні-проектів у сумі 130000,00 гривень, 

- від 01.06.2021 №428 щодо виділення коштів для технічного обслуговування систем 

вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення 

у сумі 170063,00 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                    О. М. Муравльова 

 



обласного 

бюджету
бюджетів міст 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний ремонт під'їздів у житлових будинках - 

конкурс міні-проектів
0216011 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
40,000 20,000 20,000 Покращення якості житла

Придбання матеріалів для поточного ремонту 

під’їзду №5 будинку №4 вул.І.Лейко м.Лиман
0216011 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
20,000 10,000 10,000

Покращення якості житла, 

конкурс міні-проєктів

Придбання матеріалів для поточного ремонту 

під’їзду №1 будинку №3 вул.І.Лейко м.Лиман
0216011 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
20,000 10,000 10,000

Покращення якості житла, 

конкурс міні-проєктів

Придбання матеріалів для поточного ремонту 

під’їзду №3 будинку №3 вул.І.Лейко м.Лиман
0216011 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
20,000 10,000 10,000

Покращення якості житла, 

конкурс міні-проєктів

Придбання матеріалів для поточного ремонту 

під’їзду №1 будинку №13 вул.І.Лейко м.Лиман
0216011 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
20,000 10,000 10,000

Покращення якості житла, 

конкурс міні-проєктів

Придбання матеріалів для поточного ремонту 

під’їзду №2 будинку №13 вул.І.Лейко м.Лиман
0216011 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
20,000 10,000 10,000

Покращення якості житла, 

конкурс міні-проєктів

Придбання матеріалів для поточного ремонту 

під’їзду №4 будинку №6а вул.Оборони м.Лиман
0216011 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
20,000 10,000 10,000

Покращення якості житла, 

конкурс міні-проєктів

Придбання матеріалів для поточного ремонту 

під’їзду №3 будинку №9а вул.Пушкіна м.Лиман
0216011 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
20,000 10,000 10,000

Покращення якості житла, 

конкурс міні-проєктів

Придбання матеріалів для поточного ремонту 

під’їзду №2 будинку №9а вул.Пушкіна м.Лиман
0216011 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
20,000 10,000 10,000

Покращення якості житла, 

конкурс міні-проєктів

Придбання матеріалів для поточного ремонту 

під’їзду №1 будинку №9а вул.Пушкіна м.Лиман
0216011 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
20,000 10,000 10,000

Покращення якості житла, 

конкурс міні-проєктів

Придбання матеріалів для поточного ремонту 

під’їзду №2 будинку №1 вул.К.Гасієва м.Лиман
0216011 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
20,000 10,000 10,000

Покращення якості житла, 

конкурс міні-проєктів

Придбання матеріалів для поточного ремонту 

під’їзду №3 будинку №12 вул.Студентська м.Лиман
0216011 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
20,000 10,000 10,000

Покращення якості житла, 

конкурс міні-проєктів

Придбання матеріалів для поточного ремонту 

під’їзду №1 будинку №11 вул.К.Гасієва м.Лиман
0216011 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
20,000 10,000 10,000

Покращення якості житла, 

конкурс міні-проєктів

Придбання матеріалів для поточного ремонту 

під’їзду №3 будинку №6а вул.Оборони м.Лиман
0216011 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
20,000 10,000 10,000

Покращення якості житла, 

конкурс міні-проєктів

Придбання дверей для встановлення в квартирі 

комунальної власності №15 житлового будинку 

№10 по вул.К.Гасієва, м.Лиман

0216011 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
5,600 5,600

КПКВКМБ місцевих бюджетів

Витрати на реалізацію, тис.грн.

підприє

мств

Очікуваний результат
Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного 

бюджету

Зміст заходу КЕКВ
Термін 

виконання
Виконавець

Додаток 1

до рішення Лиманської міської ради

від                         №

інших 

джерел



Придбання дверей для встановлення в квартирі 

комунальної власності №3 житлового будинку №18 

по вул.К.Гасієва, м.Лиман

0216011 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
5,600 5,600

Придбання дверей та радіаторів центрального 

опалення для встановлення в квартирі комунальної 

власності №77 житлового будинку №1 по 

вул.Студентська, м.Лиман

0216011 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
9,100 9,100

Придбання дверей та вікон для встановлення в 

квартирі комунальної власності №10 житлового 

будинку №1А по вул.І.Лейко, м.Лиман

0216011 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
24,100 24,100

Технічне обстеження несучих конструкцій 

житлового будинку, розташованого за адресою: 

м.Лиман, Казарма 424 км

0216011 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
9,996 9,996

разом КЕКВ 2610 354,396 0,000 0,000 204,396 0,000 150,000

Всього КПКВКМБ 0216011 354,396 0,000 0,000 204,396 0,000 150,000

Оплата послуг викачки каналізаційної ями на 

території с.Лозове
0216013 2240 2021

Виконавчий комітет 

Лиманської міської 

ради

27,152 27,152
Утримання каналізаційних 

мереж в належному стані

разом КЕКВ 2240 27,152 0,000 0,000 27,152 0,000 0,000

Оплата спожитої електроенергії водяними 

свердловинами, що знаходяться в господарчому 

веденні

0216013 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
100,000 100,000

Оплата електроенергії за 

водопостачання

Відшкодування витрат за утримання мереж 

водопостачання та каналізації сіл та селищ 

Лиманської ОТГ 

0216013 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
246,999 246,999

Поточний ремонт насосних агрегатів 0216013 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
54,000 54,000

Розробка зон санітарної охорони водозабору у 

с.Нове
0216013 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
42,870 42,870

Отримання дозволу на спеціальне 

водокористування
0216013 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
20,940 20,940

Складання технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель комунальної власності 

Лиманської міської ради для розміщення та 

експлуатації допоміжної (господарської) будівлі 

(споруди) (башти Рожновського) по вул. Гагаріна, 1 

«а» сщ.Нове Лиманського району

0216013 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
18,745 18,745

Коригування обмінного файлу щодо земельної 

ділянки кадастровий номер 

1423083200:10:053:0073 по вул.Шевченка, 39б, 

сщ.Нове Лиманського району Донецької області

0216013 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
1,539 1,539

Утримання мереж 

Покращення якості житла 

комунальної власності



Придбання матеріалів для утримання споруд та 

мереж водопостачання сіл та селищ Лиманського 

району

0216013 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
22,000 22,000

Погашення заборгованості по утриманню мереж 

водопостачання та каналізації сіл та селищ 

Лиманського району, згідно рішення 

Господарського суду Донецької області від 

27.01.2021 №905/2075/20

0216013 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
191,454 191,454

Витрати на оплату заробітної плати робітників за 

квітень, травень 2021 року, які виконують роботи з 

технічного обслуговування внутрішніх та зовнішніх 

мереж водопостачання та водовідведення

0216013 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
21,076 21,076

Витрати на оплату матеріалів за квітень, травень 

2021 року для виконання робіт пов’язаних з 

технічного обслуговування внутрішніх та зовнішніх 

мереж водопостачання та водовідведення

0216013 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
5,000 5,000

Витрати на оплату ПММ транспорту за квітень, 

травень 2021 року, який виконує роботи пов’язані з 

технічного обслуговування внутрішніх та зовнішніх 

мереж водопостачання та водовідведення

0216013 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
2,128 2,128

Витрати на оплату заробітної плати робітників за 

червень-липень 2021 року, які виконують роботи з 

технічного обслуговування внутрішніх та зовнішніх 

мереж водопостачання та водовідведення

0216013 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
46,091 46,091

Витрати на оплату матеріалів за червень-липень 

2021 року для виконання робіт пов’язаних з 

технічного обслуговування внутрішніх та зовнішніх 

мереж водопостачання та водовідведення

0216013 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
32,560 32,560

Витрати на оплату ПММ транспорту за червень-

липень 2021 року, який виконує роботи пов’язані з 

технічного обслуговування внутрішніх та зовнішніх 

мереж водопостачання та водовідведення

0216013 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
7,259 7,259

Придбання запірної арматури, а саме засувок та 

кранів
0216013 2610 2021

КП "Компанія Вода 

Донбасу" 

Лиманське ВУВКГ

185,547 185,547
Утримання каналізаційних 

мереж в належному стані

разом КЕКВ 2610 998,208 0,000 0,000 998,208 0,000 0,000

Придбання машини для прочистки трубопроводів 

каналізації
0216013 3210 2021

КП "Компанія Вода 

Донбасу" 

Лиманське ВУВКГ

72,000 72,000
Утримання каналізаційних 

мереж в належному стані

разом КЕКВ 3210 72,000 0,000 0,000 72,000 0,000 0,000

Всього КПКВКМБ 0216013 1097,360 0,000 0,000 1097,360 0,000 0,000

Утримання мереж 

водопостачання в 

належному стані



Експертне обстеження (технічне діагностування) 

ліфтів пасажирських (до 10 зупинок) м.Лиман 

Донецької області

0216015 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
24,558 24,558

Експертне обстеження 

ліфтів пасажирських за 

адресами: вул. К.Гасієва, 

буд.32 (1,2 під’їзди), вул. 

Студентська, буд.12 (1,2,3 

під’їзди), вул. Слов’янська, 

буд.1, вул. Слов’янська, 

буд.3 (1,2,3 під’їзди), вул. 

Слов’янська, буд.5, провул. 

Бригадний, буд.11 (1,2 

під’їзди)
Всього КПКВКМБ 0216015 24,558 0,000 0,000 24,558 0,000 0,000

Придбання спеціалізованої техніки для КП 

«Компанія «Вода Донбасу» Лиманського ВУВКГ, а 

саме придбання екскаватору - навантажувача

0216020 3210 2021

КП "Компанія Вода 

Донбасу" 

Лиманське ВУВКГ

1245,000 1245,000

Утримання водопровідних 

та каналізаційних мереж в 

належному стані

Всього КПКВКМБ 0216020 1245,000 0,000 0,000 1245,000 0,000 0,000

Придбання матеріалів для виготовлення лавочок 

для встановлення на прибудинковій території міста 

Лиман

0216030 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
49,900 49,900

Комплексна послуга з установки приладу обліку 

електроенергії
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
1,034 1,034

Стандартне приєднання електроустановок до 

електричних мереж оператора системи розподілу
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
6,500 6,500

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

с.Ставки Лиманського району Донецької області
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
47,615 47,615

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

пров.Гоголя м.Лиман Донецької області
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
26,105 26,105

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

вул.Залізнична м.Лиман, Донецької області
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
49,500 49,500

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

вул.Запорізька м.Лиман, Донецької області
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
39,150 39,150

Витрати на оплату заробітної плати робітників за 

квітень, травень 2021 року, які виконують роботи з 

технічного обслуговування систем вуличного 

освітлення

0216030 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
21,076 21,076

Витрати на оплату запчастин транспорту за квітень, 

травень 2021 року, який виконує роботи пов’язані з 

технічного обслуговування систем вуличного 

освітлення

0216030 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
5,000 5,000

Витрати на оплату ПММ транспорту за квітень, 

травень 2021 року, який виконує роботи пов’язані з 

технічного обслуговування систем вуличного 

освітлення

0216030 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
8,316 8,316

Витрати на оплату заробітної плати робітників за 

червень, липень 2021 року, які виконують роботи з 

технічного обслуговування систем вуличного 

освітлення

0216030 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
34,344 34,344



Витрати на оплату запчастин транспорту за 

червень, липень 2021 року, який виконує роботи 

пов’язані з технічного обслуговування систем 

вуличного освітлення

0216030 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
15,000 15,000

Витрати на оплату ПММ транспорту за червень, 

липень 2021 року, який виконує роботи пов’язані з 

технічного обслуговування систем вуличного 

освітлення

0216030 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
7,259 7,259

Витрати на оплату матеріалів за червень, липень 

2021 року для виконання робіт пов’язаних з 

технічнимо обслуговуванням систем вуличного 

освітлення

0216030 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
27,550 27,550

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

вул.Ветеранів с.Коровій Яр Донецької області
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
49,999 49,999

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

вул.Вишнева с.Коровій Яр Донецької області
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
49,810 49,810

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

вул.Миру с.Коровій Яр Донецької області
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
49,999 49,999

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

м.Лиман вул.Ювілейна
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
49,999 49,999

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Новоселівка вул.Шахтарська
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
14,913 14,913

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Новоселівка вул.Курортна
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
10,688 10,688

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Новоселівка вул.Заводська
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
24,909 24,909

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Новоселівка вул.Проїздна
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
21,944 21,944

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Новоселівка вул.Лугова
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
24,577 24,577

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Новоселівка вул.Партизанська
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
2,142 2,142

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Новоселівка вул.Українська
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
10,711 10,711

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Новоселівка вул.Шевченко
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
4,284 4,284

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Новоселівка вул.1 Мая
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
1,914 1,914

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Новоселівка вул.Новосадова
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
23,305 23,305

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Новоселівка вул.Вишнева
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
10,222 10,222

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Дробишеве вул.ім.М.П.Бастицького
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
10,434 10,434

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Дробишеве вул.Гагаріна
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
6,174 6,174

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Дробишеве вул.Пушкіна
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
21,047 21,047

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризик ДТП



Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Дробишеве вул.Вишнева
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
4,403 4,403

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Дробишеве вул.Університетська
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
4,402 4,402

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Дробишеве вул.Слобожанська
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
21,719 21,719

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Дробишеве вул.Шевченко
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
15,084 15,084

Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

смт.Дробишеве вул.Лісна
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
16,072 16,072

Утримання зовнішнього освітлення м. Лиман 0216030 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
622,899 622,899

Утримання зовнішнього освітлення сіл та селищ 

Лиманської ОТГ
0216030 2610 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
607,576 607,576

Зовнішнє освітлення сіл та селищ Лиманської ОТГ 0216030 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
1680,000 1680,000

Зовнішнє освітлення в т.ч.: 0216030 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
1993,407 0,000 0,000 1993,407 0,000 0,000

Освітлення вулиць мікрорайону "Південний" 0216030 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
675,000 675,000

Освітлення вулиць мікрорайону "Північний", 

"Заводський", Східний","Центральний", 

"Комунальний", "Лісний"

0216030 2610 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
1318,407 1318,407

разом КЕКВ 2610 5690,982 0,000 0,000 5690,982 0,000 0,000

Всього КПКВКМБ 0216030 5690,982 0,000 0,000 5690,982 0,000 0,000

Капітальний ремонт покрівлі та оголовків ДВК 

житлового будинку №3 вул.Івана Лейко, м.Лиман
0217310 3210 2021

КП "Лиманська 

СЄЗ"
2052,185 1949,576 102,609

Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в 

житловому будинку №11 по провул.Бригадний 

(під'їзди 1,2) в м.Лиман Донецької області

0217310 3210 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
782,434 704,190 78,244

Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в 

житловому будинку №32 по вул.К.Гасієва (під'їзди 

1,2) в м.Лиман Донецької області

0217310 3210 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
1048,771 943,894 104,877

Капітальний ремонт пасажирського ліфту 

рег.№К0005 Пд в житловому будинку №5 по 

вул.Слов'янська в м.Лиман Донецької області

0217310 3210 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
392,077 352,869 39,208

Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в 

житловому будинку №3 по вул.Слов'янська (під'їзди 

1,2,3) в м.Лиман Донецької області

0217310 3210 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
907,124 816,412 90,712

Капітальний ремонт пасажирського ліфту в 

житловому будинку №1 по вул.Слов'янська в 

м.Лиман Донецької області

0217310 3210 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
406,153 365,538 40,615

Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в 

житловому будинку №12 по вул.Студентська 

(під'їзди 1,2,3) в м.Лиман Донецької області

0217310 3210 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
1334,051 1200,646 133,405

Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення 

смт. Ямпіль, Лиманського району, Донецької 

області(вул.Вагіна, Площа Слави, вул.Виноградна, 

Лугова, Урожайна, пров.Урожайний, Чкалова, 

Шевченко)

0217310 3210 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
582,517 582,517

Покращення якості житла



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)

0217310 3210 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
737,753 737,753

Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення 

смт. Ямпіль, Лиманського району, Донецької 

області (вул.Гагаріна, Калинова, Зарічна, 

Полунична, Лісна, пров.Тихий)

0217310 3210 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
599,099 599,099

Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення 

вул. Мостова, вул. Нова, вул. Восточна, вул. 

Кооперативна, вул. Водяна с. Торське Лиманського 

району Донецької області

0217310 3210 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
186,563 186,563

Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення 

вул. Центральна, вул. Чехова, вул. Партизанська, 

вул. Калинова, вул. Лугова, вул. Підлісна, вул. 

Новосадова смт Зарічне Лиманського району 

Донецької області

0217310 3210 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
166,500 166,500

Виготовлення робочого проєкту: Капітальний 

ремонт ліній зовнішнього освітлення с.Соснове, 

Лиманського району, Донецької області

0217310 3210 2021
КП "Лиманська 

СЄЗ"
8,948 8,948

разом КЕКВ 3210 9195,227 0,000 0,000 8614,505 0,000 589,670

Всього КПКВКМБ 0217310 9195,227 0,000 0,000 8614,505 0,000 589,670

Всього по програмі 17607,523 0,000 0,000 16876,801 0,000 739,670

Начальник відділу  ЖКГ виконавчого комітету міської ради                                                   О.М.Муравльова

Секретар міської ради Н.В.Ляшко

Програма розроблена відділом житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради.

Підвищення рівня комфорту 

громадян, зниження рівня 

злочинності та ризик ДТП


