
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

                               №       

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення міської 

ради «Про внесення змін до Програми 

відшкодування витрат на технічне 

обслуговування систем вуличного 

освітлення, внутрішніх та зовнішніх 

мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення на 2020 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 22.05.2020 

№7/80-5380» 

 

 

 Розглянувши проект рішення міської ради «Про внесення змін до Програми 

відшкодування витрат на технічне обслуговування систем вуличного освітлення, 

внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення на 2020 

рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.05.2020 №7/80-5380», керуючись ст.52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради «Про 

внесення змін до Програми відшкодування витрат на технічне обслуговування систем 

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

водовідведення на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.05.2020 

№7/80-5380» (рішення додається). 

 

 

 

 

 

Міський голова                        П.Ф. Цимідан 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
                                 №  
                                                                   м. Лиман 

 
Про внесення змін до Програми відшкодування 

витрат на технічне обслуговування систем 

вуличного освітлення, внутрішніх та 

зовнішніх мереж водо-, електропостачання 

та водовідведення на 2020 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 22.05.2020 №7/80-5380 

 

 На виконання рішення Лиманської міської ради від 03.11.2020 №7/87-6221 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73 — 4518 "Про бюджет 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік"», враховуючи Закон 

України “Про благоустрій населених пунктів”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, 

наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 

23.09.2003 №154 “Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання 

об’єктів міського благоустрою”, рішення Лиманської міської ради від 17.07.2013 

№6/24-2367/1 “Про затвердження Правил благоустрою території міста Лиман”, 

керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Програми відшкодування витрат на технічне обслуговування 

систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, 

електропостачання та водовідведення на 2020 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 22.05.2020 №7/80-5380 (додаються) 
 

2. Затвердити основні заходи Програми в новій редакції (додаються) 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики (Коломацький), з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності (Гавриленко) та заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

 

Міський голова        П.Ф. Цимідан 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Лиманської  міської ради 

від                         №____________ 

Зміни заходів програми відшкодування витрат на технічне обслуговування систем 

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

водовідведення на 2020 рік 

№п/п 
Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми 
Сума тис.грн 

1 Нагляд за справністю електромереж, устаткування та споруд -15,098 

2 Ліквідація пошкоджень електромереж -3,618 

3 
Нагляд за зовнішніми мережами електропостачання, водопостачання, 

каналізації на об'єктах споруд 
-17,091 

4 Нагляд за функціюванням об'єктів благоустрою населених пунктів -24,887 

5 Накладання ізолюючої стрічки на пошкодженні місця проводу -1,009 

6 

Складання та подача звітності до постачальника електричної енергії 

вуличного освітлення та електричної енергії, спожитої водяними 

свердловинами 

-37,378 

7 
Ведення обліку та статистики виконаних робіт по утриманню 

мереж електро- та водопостачання 
-57,194 

8 Перевірка електронавантажень -0,377 

9 Включення вибитого автомату -2,021 

10 

Прийом заяв по ліквідації пошкоджень, технічному 

обслуговуванню електромереж та мереж водопостачання від 

населення Лиманської ОТГ 

-41,981 

11 
Контроль повного, якісного і своєчасного виконання заявок по 

ремонту та обслуговуванню ліхтарів і ліній вуличного освітлення 
-5,193 

12 
Забезпечення правильність роботи автоматичних таймерів 

включення/вимикання вуличного освітлення 
-4,022 

13 Регулювання та коректування таймерів -15,572 

14 Зняття показників приладу обліку вуличного освітлення -22,478 

15 

Участь у перевірці відповідності обсягів виконання робіт по 

місячним обсягам асигнувань підрядними організаціями по 

обслуговуванню і ремонту вуличного освітлення 

-5,520 

16 Усунення аварійного стану водопровідних мереж та устаткування +16,124 

 ВСЬОГО -237,315 

Розроблено відділом ЖКГ 

 
 
 
В.о.начальника відділу ЖКГ       І.В.Сердюк 

 
 
Секретар міської ради        Т.Ю.Каракуц 
 



Техніко-економічне обґрунтування до рішення 

«Про внесення змін до Програми відшкодування витрат на технічне обслуговування 

систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, 

електропостачання та водовідведення на 2020 рік» 

 

 Житлово-комунальне господарство – це багатогалузевий комплекс, що включає в 

себе утримання житлових будинків, доріг і мостів, поводження з побутовими 

відходами, теплопостачання, водопостачання, водовідведення, благоустрій, ритуальні 

послуги. Результат діяльності житлово-комунального господарства значною мірою 

визначають соціально-економічні показники розвитку суспільства. Галузь має 

життєвоважливе значення як для населення громади, так і для функціонування 

господарства. 

 Взагалі, без розвинутої інфраструктури, яка створюється та забезпечується 

підприємствами житлово-комунального господарства, неможливе існування будь-якої 

громади. Відсутність інвестицій в галузь та обігових коштів підприємств призвели до 

значного погіршення технічного стану основних фондів, підвищення аварійності 

об’єктів житлово-комунального господарства, збільшення питомих та непродуктивних 

витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, що негативно впливає на якість та 

рівень надання комунальних послуг на всій території об’єднаної громади. 

 Відповідно до ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування” Органи 

місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження в галузі житлово-

комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського 

харчування, транспорту і зв'язку. 

 Внесення змін до програми надасть змогу виконання основної мети Програми, а 

саме реалізація комплексу заходів щодо технічного обслуговування та належного 

утримання систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, 

електропостачання та водовідведення, а саме відшкодування за виконані роботи чи 

послуги в цій сфер. 

 Враховуючи вищенаведене пропонується винести на розгляд проект рішення 

«Про внесення змін до Програми відшкодування витрат на технічне обслуговування 

систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, 

електропостачання та водовідведення на 2020 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 22.05.2020 №7/80-5380». 

 

 

В.о.начальника відділу ЖКГ       І.В.Сердюк 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                        №________ 

 м. Лиман 

Про схвалення проекту рішення міської 

ради «Про внесення змін до Програми 

відшкодування витрат на технічне 

обслуговування систем вуличного 

освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж 

водо-, електропостачання та 

водовідведення на 2020 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 22.05.2020 

№7/80-5380» 

 

 

 

 

У З Г О Д Ж Е Н О : 

 

Заступник міського голови 

 

  

О.М.Муравльова 

 

Відділ ЖКГ  І.В.Сердюк 

 

Юридичний відділ  І.О.Шуляченко 

 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 

 К.Б.Короткова 

 

Загальний відділ 

 

Керуючий справами 

 

 О.В.Донцова 

 

Р.О.Малий 

 



№ 

п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні 

завдання)
Перелік заходів програми

Строк 

виконання 

заходу

Виконавці
Джерела 

фінансування

Орієнтовані обсяги 

фінансування 

(вартість), тис.грн

Очікуваний результат за рік

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Нагляд за справністю електромереж, 

устаткування та споруд

Нагляд за справністю електромереж, 

устаткування та споруд
2020

КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 57,99124

протяжність систем вуличного 

освітлення 974,225 км; внутрішніх та 

зовнішніх мереж водопостачання – 

2 Ліквідація пошкоджень електромереж Ліквідація пошкоджень електромереж 2020
КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 0,00000 500 км повітряних ліній

3

Нагляд за зовнішніми мережами 

електропостачання,водопостачання, 

каналізації на об'єктах споруд

Нагляд за зовнішніми мережами 

електропостачання,водопостачання, 

каналізації на об'єктах споруд

2020
КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 55,99824

колодязів - 25 шт, водопровідні та 

каналізаційні мережі 85,800 км; 214 

шафи керування і обліку електричної 

енергії

4
Нагляд за фунціюванням об'єктів 

благоустрою населених пунктів

Нагляд за фунціюванням об'єктів 

благоустрою населених пунктів
2020

КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 61,04717

899,225 км повітряних ліній, 75 км 

кабельних ліній, 4975 світлоточок (у 

т.ч.: з натрієвими лампами – 2427 од., 

світодіодними - 2548 од.); внутрішніх 

та зовнішніх мереж водопостачання – 

85,800 км;

5
Накладання ізолюючої стрічки на 

пошкодженні місця проводу

Накладання ізолюючої стрічки на 

пошкодженні місця проводу
2020

КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 0,80027

ізолююча стрічка на пошкодженні 

місця проводу - 1 км

6

Складання та подача звітності до 

постачальника електричної енергії 

вуличного освітлення та електричної енергії, 

спожитої водяними свердловинами

Складання та подача звітності до 

постачальника електричної енергії вуличного 

освітлення та електричної енергії, спожитої 

водяними свердловинами

2020
КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 29,55775

шафи обліку електричної енергії 214 

шт; водяних свердловин - 12 шт;

7

Ведення обліку та статистики виконаних 

робіт по утриманню мереж електро- та 

водопостачання

Ведення обліку та статистики виконаних 

робіт по утриманню мереж електро- та 

водопостачання

2020
КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 11,19147

люків для колодязів на водопровідних 

та каналізаційних мережах - 53 шт; 

8 Перевірка електронавантажень Перевірка електронавантажень 2020
КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 3,24131 кількість раз за рік - 15

9 Включення вибитого автомату Включення вибитого автомату 2020
КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 1,59747 кількість раз за рік - 15

Перелік заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми

Додаток 

Затверджено

рішенням Лиманської міської ради

від                             №



10

Прийом заяв по ліквідації пошкоджень, 

технічному обслуговуванню електромереж 

та мереж водопостачання від населення 

Лиманської ОТГ

Прийом заяв по ліквідації пошкоджень, 

технічному обслуговуванню електромереж та 

мереж водопостачання від населення 

Лиманської ОТГ

2020
КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 10,12195 кількість заяв на рік - 850

11

Контроль повного, якісного і своєчасного 

виконання заявок по ремонту та 

обслуговуванню ліхтарів і ліній вуличного 

освітлення

Контроль повного, якісного і своєчасного 

виконання заявок по ремонту та 

обслуговуванню ліхтарів і ліній вуличного 

освітлення

2020
КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 29,54242

повітряні лінії - 750 км; лампами: 

натрієві – 1800 од., світодіодні - 2200 

од.

12

Забезпечення правильність роботи 

автоматичних таймерів 

включення/вимикання вуличного освітлення

Забезпечення правильність роботи 

автоматичних таймерів 

включення/вимикання вуличного освітлення

2020
КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 18,77254

робота автоматичних таймерів -180 

разів на рік

13 Регулювання та коректування таймерів Регулювання та коректування таймерів 2020
КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 19,16348 кількість разів на рік - 120

14
Зняття показників приладу обліку вуличного 

освітлення

Зняття показників приладу обліку вуличного 

освітлення
2020

КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 45,90803 Зняття показників - 68 разів на рік

15

Участь у перевірці відповідності обсягів 

виконання робіт по місячним обсягам 

асигнувань підрядними організаціями по 

обслуговуванню і ремонту вуличного 

освітлення

Участь у перевірці відповідності обсягів 

виконання робіт по місячним обсягам 

асигнувань підрядними організаціями по 

обслуговуванню і ремонту вуличного 

освітлення

2020
КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 11,84814

лінії зовнішнього освітлення 500 км, 

світлоточок 3000 шт

16
Усунення аварійного стану водопровідних 

мереж та устаткування

Усунення аварійного стану водопровідних 

мереж та устаткування
2020

КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 23,36459 кількість заяв на рік - 6

17
Ремонт запірної арматури та повірка 

лічильників води

Ремонт запірної арматури та повірка 

лічильників води
2020

КП "Лиманська 

СЄЗ"
бюджет ОТГ 17,36782 запірна арматура 12шт

РАЗОМ 397,51389

В.о.начальника відділу  ЖКГ виконавчого комітету міської ради                                                   І.В.Сердюк

Секретар міської ради Т.Ю.Каракуц

* В Перелік заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми включені лише ті заходи, які надаються тільки на безооплатній основі на утримання об'єктів благоустрою.  

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


