
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                                  №________              

 

м. Лиман 
 

Про затвердження  Порядку відш-

кодування витрат на технічне об-

слуговування систем вуличного 

освітлення, внутрішніх та зовніш-

ніх мереж водо-, електропостачан-

ня та водовідведення 

  

  

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, 91 Бюджетного кодексу України, ст. 10, 15, 

13, 21, 22 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядком проведен-

ня ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого на-

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

комітет 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Порядок відшкодування витрат на технічне обслуговування  систем ву-

личного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та во-

довідведення(додається). 

2. Відділу обліку та звітності виконавчого комітету укласти договір на відшкодування 

витрат на технічне обслуговування  систем вуличного освітлення, внутрішніх та зов-

нішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення за рахунок коштів бюдже-

ту об`єднаної територіальної громади. 

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 технічне обслуговування систем вуличного освітлення, вну-

трішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення 

1.Данний Порядок визначає механізм відшкодування витрат на технічне обслу-

говування систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, елект-

ропостачання та водовідведення за бюджетною Програмою реформування, розвитку 

житлово- комунального господарства та благоустрою території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік від 20.12.2018 № 7/58-2701 із змінами 

від 18.04.2019 № 7/63-3204. 

2. Головним розпорядником відшкодування є виконавчий комітет Лиманської 

міської ради. 

3. Згідно цього Порядку комунальне підприємство буде виконавцем робіт, якому 

відповідно до  укладеного договору з  виконавчим комітетом, будуть відшкодовува-

тися витрати на технічне обслуговування систем вуличного освітлення, внутрішніх та 

зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення. 

КП «Лиманська СЄЗ» 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 з належного утримання територій, будівель, інженерних 

споруд та об'єктів Лиманської ОТГ, вуличного освітлення, електромонтажні роботи, 

розробка тарифів на надання житлово-комунальних послуг. 

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

ристання відшкодування витрат на технічне обслуговування систем вуличного освіт-

лення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення. 

5. Видатки на відшкодування витрат на технічне обслуговування систем вулич-

ного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовід-

ведення здійснюються за рахунок коштів бюджету об`єднаної територіальної громади 

на відповідний рік. 

6. КП «Лиманська СЄЗ» надає головному розпоряднику бюджетних коштів до 7 

числа місяця, наступного за звітним місяцем оформлений належним чином акт відш-

кодування (компенсації) обґрунтованих витрат згідно переліку заходів на відшкоду-

вання витрат на технічне обслуговування систем вуличного освітлення, внутрішніх та 

зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення в довільній формі. 

7. Відшкодування витрат на технічне обслуговування систем вуличного освіт-

лення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення 

спрямовується на здійснення забезпечення виконання завдань Програми реформуван-

ня, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території Лимансь-

кої об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, а саме: 

- нагляд за справністю електромереж, устаткування та споруд; 

- миття та протирання світильників; 

- ліквідація пошкоджень електромереж; 



- нагляд за зовнішніми мережами електропостачання, водопостачання, каналізації на 

об'єктах споруд; 

-  нагляд за функціонуванням об'єктів благоустрою населених пунктів; 

- включення вибитого автомату 

- накладання ізолюючої стрічки на пошкоджені місця проводу 

- перевірка електронавантажень 

- підключення освітлювальних пристроїв під час державних та массових святкувань 

- регулювання та коректування таймерів 

- прийом заяв по ліквідації пошкоджень, технічному обслуговуванню електромереж 

та мереж водопостачання від населення Лиманської ОТГ 

- ведення обліку та статистики виконаних робіт по утриманню мереж електро- та во-

допостачання 

- складання та подача звітності до постачальника електричної енергії вуличного осві-

тлення та електричної енергії, спожитої водяними свердловинами 

- зняття показників приладів обліку вуличного освітлення 

- забезпечення правильність роботи автоматичних таймерів включення / вимикання 

вуличного освітлення 

- контроль повного, якісного і своєчасного виконання заявок по ремонту та обслуго-

вуванню ліхтарів і ліній вуличного освітлення 

- участь у перевірці відповідності обсягів виконання робіт по місячним обсягам асиг-

нувань підрядними організаціями по обслуговуванню і ремонту вуличного освітлення 

- оформлення документів по спец водокористуванню, документів з визначення сані-

тарних зон водяних свердловин 

- ремонт запірної арматури та повірка лічильників води 

- усунення аварійного стану водопровідних мереж та устаткування 

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 технічного обслуговування систем 

вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення 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 «Лиманська СЄЗ» у межах бюджетних призначень  з реєст-

раційного рахунку виконавчого комітету  на госпрозрахунковий рахунок відкритий в 

установах банка. 

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

року. 

10. Відповідальність за цільове використання  коштів з відшкодування покла-

дається 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 технічне обслуговування систем 

вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення Лиманської ОТГ, здійснюються в установленому законодавством по-

рядку. 



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  

 

Т.в.о. начальника відділу  

житлово- комунального господарства       Ю.С. Соляник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

                                                                                                                  №_______              

                                                                         м. Лиман 
Про затвердження  Порядку від-

шкодування витрат на технічне 

обслуговування систем вулично-

го освітлення, внутрішніх та зо-

внішніх мереж водо-, електропо-

стачання та водовідведення. 
 

 

 

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                                                                                    Ю.С. Соляник 

 

 

Загальний відділ                                                                            О.В. Донцова 

 

 

Керуючий справами                                                                      Р.О. Малий 


