
 

 

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А 

Р І Ш Е Н Н Я 

(двадцята (38) сесія 7 скликання) 

від 23 грудня 2019 року  

м.Городня 

Про затвердження Програми 

розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

населених пунктів Городнянської 

міської ради на 2020 рік 

З метою розвитку громади, створення безпечного та комфортного 

середовища для проживання, забезпечення належного рівня благоустрою, 

враховуючи рекомендації постійної комісії Городнянської міської ради з 

питань бюджету, планування фінансів та соціально-економічного розвитку, 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про 

автомобільні дороги», Закону України «Про дорожній рух», керуючись ст. 25, 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

          1. Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства 

та благоустрою населених пунктів Городнянської міської ради на 2020 рік, що 

додається. 

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та 

соціально-економічного розвитку. 

Міський голова А. І. Богдан 



Додаток до   
Рішення 20 (38) сесії   
сьомого скликання  

Городнянської міської ради 
від 23 грудня 2019 року 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
 
 

розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою  населених пунктів Городнянської міської 

ради на 2020 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

м. Городня 

2019 рік 



                                                                                            
Паспорт 

Програми розвитку житлово-комунального господарства та  

благоустрою населених пунктів Городнянської міської ради на 2020 рік 
 

1. Ініціатор розроблення Програми 

Відділ ЖКГ Городнянської міської 

ради 

   

2. 
Підстави для розроблення Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 
   

3. Розробник Програми 
Відділ ЖКГ Городнянської міської 

ради 

   

4. Співрозробники програми: Виконком Городнянської міської ради, 

  комунальні підприємства 

   

   

5. Відповідальний виконавець 
Відділ ЖКГ Городнянської міської 

ради 

6. Учасники Програми 
Відділ ЖКГ Городнянської міської 

ради, 

  відділи міської ради, 

  комунальні підприємства 

   

7 Термін реалізації Програми 2020 рік 

8 Загальний орієнтовний обсяг  

 фінансових ресурсів, 11164,5 тис.грн. 

 необхідних для реалізації  

 Програми, усього:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І Загальні положення 

Благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення 

та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-

правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного 

очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території 

населеного пункту з метою її раціонального використання, належного 

утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення 

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.  

Програма розроблена на виконання Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні 

дороги» та інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених 

пунктів.  

Виконання Програми передбачає: 

 Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання 
та використання ресурсів;

 Покращення екологічного та санітарного стану міста;  

Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та 
комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом 
забезпечення належного рівня благоустрою.   

 

ІІ Мета Програми 

Головна мета Програми: забезпечення стабільного функціонування 

комплексу надання комунальних послуг жителям міста. 

Програмою передбачається проведення робіт у наступних напрямках: 
 

 Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану території міської 
ради (організація прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного 
видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ, косіння зелених зон, облаштування майданчиків для 
розміщення контейнерів по збору твердих побутових відходів, 
паркування транспортних засобів, встановлення урн для сміття тощо);

 Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням 
дорожніх знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож тощо;

 Окультурення зелених насаджень з одночасним санітарним видаленням 
сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та формуванням крон 
існуючих дерев, утриманням газонів, зелених зон;

 Забезпечення якісного вуличного освітлення міста (поточне утримання, 
впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі 
зовнішнього освітлення території міської ради);

 Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів;
 Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, 
облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо);

 Забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування 
існуючих кладовищ);



 Залучення до виконання робіт з благоустрою міста осіб з числа 
безробітних зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а 
також осіб засуджених до виконання громадських робіт;

 Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими 
фізичними можливостями до об’єктів благоустрою;

 Організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та 

місцевих свят;  

Проведення  профілактичної,  роз’яснювальної та  виховної  роботи  серед  

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил 

поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих 

побутових відходів, участі громадян у заходах з благоустрою за місцем їх 

проживання. 

 

ІІІ Основні завдання Програми 

Завданням Програми є надання міській раді, її виконавчому комітету, 

міському голові та відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 

архітектури та будівництва здійснювати розрахунки за виконані роботи в сфері 

господарської діяльності по забезпеченню благоустрою міста, додаткова 

економічна та фінансова підтримка комунальних підприємств Городнянської 

міської ради та можливість використання залучених коштів на цілі покращення 

благоустрою та підтримки комунальних підприємств. 

 

ІV Заходи Програми та їх фінансове забезпечення 

Найменування заходів 

Прогнозні обсяги 

фінансування                     

на  2020 рік, тис. 

грн. 

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 

в т.ч. 
( Лампи електричні, електричні проводи, таймери, вузли та деталі для електричних 

ламп та освітлювального обладнання , світильники та освітлювальна арматура, 

фонарі; фарба; запасні частини; ручні інструменти; бетонні стовпи і плити; 

огорожі, паркани; лавки паркові, урни,контейнери для сміття; дорожні знаки; 

деревина та ін.) 

1107,2 

Оплата послуг (крім комунальних) 

в т.ч.  
(Поточний ремонт доріг, технічне обслуговування електромереж зовнішнього 

освітлення; чистка колодязів; повірка та програмування  лічильників; послуги 

обкошування зеленої зони; автопослуги; вивіз сміття, санітарне оброблення та 

аналогічні послуги  (прибирання снігу, чищення доріг, посипання соляно-піщаною 

сумішшу);планування грунтових доріг та ін. ) 

4806,8 

Оплата електроенергії та енергоносіїв 675,6 

Поточні трансферти комунальним підприємствам 
 в т.ч. ДП Комунальник -998,0 тис. грн. (Оплата праці, нарахування на оплату праці; 

оплата послуг прибирання сміття та ін.; придбання малоцінних технічних засобів, 

інструментів, спецодягу, благоустрій стадіону, тощо .) 

КП Кузницьке – 400,0 тис.грн. (Оплата праці, нарахування на оплату праці; оплата 

послуг прибирання сміття та ін.; придбання малоцінних технічних засобів, 

інструментів, спецодягу, тощо .) 

 

1398,0 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт, реконструкцію та будівництво доріг, житлового фонду, 

водопровідно-каналізаційних мереж, об’єктів благоустрою та їх 

проведення, розроблення містобудівної документації . 

972,4 

  



Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  
(ручні інструменти, розсадницька продукція, автобусні зупинки, дитячі гральні і 

спортивні майданчики) 

300,0 

                Оплата праці з нарахуваннями  1904,5 

Всього 11164,5 

 

V.Фінансове забезпечення 

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження 

бюджетних призначень на її виконання рішенням про міський бюджет на 

відповідний рік (рішенням про внесення змін до міського бюджету на 

відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету. 

Обсяги фінансування Програми на 2020 рік складає 11164,5 тис. грн., 

протягом року сума може бути скоригована. 

 

VІ. Очікувані результати 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань 
виконавцями, зазначеними у цій Програмі.  

У результаті виконання програмних заходів в 2020 році буде забезпечено 
надійне функціонування всього господарського та комунального комплексів 

міста, здійснене заплановане будівництво та покращено благоустрій населених 
пунктів Городнянської територіальної громади. 

 
 

 


