ПРОЄКТ

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
(перша сесія восьмого скликання)
від 10 грудня 2020 року
м.Городня
Про затвердження Програми розвитку
житлово-комунального господарства
та благоустрою населених пунктів
Городнянської міської ради на 2021 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, законності та
правопорядку, 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
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою населених пунктів Городнянської міської ради на 2021 рік, що
додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
Городнянської міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціальноекономічного розвитку, законності та правопорядку.

Міський голова

А.І.Богдан

Додаток
до проєкту рішення першої сесії
восьмого скликання
Городнянської міської ради
від 10 грудня 2020 року

ПРОГРАМА
розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою населених пунктів
Городнянської міської ради
на 2021 рік

м. Городня
2020 рік

Паспорт
Програми розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою населених пунктів Городнянської міської ради на 2021 рік
1. Ініціатор розроблення програми
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Відділ ЖКГ Городнянської міської
ради
Нормативно – правові документи на Закон України «Про місцеве
підставі яких розроблено програму
самоврядування в Україні», Закон
України «Про благоустрій
населених пунктів»
Розробник програми
Відділ ЖКГ Городнянської міської
ради
Відповідальний виконавець програми Відділ ЖКГ Городнянської міської
ради
Учасники програми
Відділ ЖКГ Городнянської міської
ради; підприємства, установи,
організації усіх форм власності;
фізичні особи-підприємці
Термін реалізації програми
2021рік
Перелік бюджетів, які беруть участь у Місцевий бюджет
виконанні програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 16 000,0 тис.грн.
необхідних для реалізації програми,
всього:

І. Загальні положення
Програма розроблена на виконання Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про
автомобільні дороги» та інших нормативно-правових актів України.
Житлово-комунальне господарство – одна з найважливіших галузей
господарського комплексу громади, що забезпечує його життєдіяльність.
Благоустрій населених пунктів - це комплекс заходів для створення
сприятливих умов життєдіяльності мешканців громади, що здійснюються з
метою раціонального використання території громади, належного утримання,
відновлення та охорони об’єктів благоустрою.
Реалізація програми дозволить здійснити проведення комплексу заходів,
що дозволить досягти необхідного рівня впорядкованості й належного
благоустрою та санітарного стану територій.
ІІ. Мета Програми
Метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на поліпшення
загального благоустрою та утримання в належному санітарно-технічному стані
населених пунктів громади,
забезпечення сприятливого середовища для
проживання та відпочинку мешканців населених пунктів громади, покращення
якості надання житлово-комунальних послуг.
ІІІ. Основні завдання Програми
Виконання програми здійснюється за такими основними напрямами:
- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану території міської
ради (організація прибирання населених пунктів,
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 утримання та ремонту доріг комунальної власності
(встановлення дорожніх знаків та огорож, нанесення дорожньої розмітки,
утримання тротуарів, розчистка від снігових заметів, боротьба з ожеледицею
тощо);
- утримання зелених насаджень з одночасним санітарним видаленням
сухостійних, аварійних, фаутних дерев та формуванням крон існуючих дерев,
утриманням
газонів, зелених зон, парків, скверів;

- забезпечення якісного вуличного освітлення населених пунктів (технічне
обслуговування та ремонт мережі зовнішнього освітлення, впровадження
енергозберігаючих технологій);
- удосконалення системи управління підприємствами галузі всіх форм
власності, розвиток підприємств житлово - комунального господарства різних
форм власності, впровадження ринкових відносин між суб’єктами
господарювання у цій сфері;
- створення конкурентного середовища і формування ринку житловокомунальних послуг, удосконалення тарифної політики, надання житлово комунальних послуг належної якості та в повному обсязі.



- створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого
населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій,
облаштування
дитячих, спортивних майданчиків тощо);

- залучення до виконання робіт з благоустрою населених пунктів осіб на
умовах укладання договорів цивільно-правового характеру, та осіб, які
зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, на умовах укладення
строкових трудових договорів, а також осіб, засуджених до покарання у виді
громадських
робіт;

- створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями до об’єктів благоустрою;
- 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.
ІV. Заходи Програми та їх фінансове забезпечення
Найменування заходів

Прогнозні обсяги
фінансування
на 2021 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;
фарба; запасні частини; ручні інструменти; бетонні вироби; огорожі, паркани;
лавки паркові, урни,контейнери для сміття; дорожні знаки; деревина та ін.)

1 600,0

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 піщано-соляною
сумішшю);планування грунтових доріг та ін. )

Оплата електроенергії та енергоносіїв
Поточні трансферти комунальним підприємствам
в т.ч.
КП Кузницьке – 400,0 тис.грн. (Оплата праці, нарахування на оплату праці; оплата
послуг з прибирання сміття та ін.; придбання малоцінних технічних засобів,
інструментів, спецодягу, тощо .)

Виготовлення проектно-кошторисної документації; капітальне
будівництво, капітальний ремонт, реконсрукція та ремонт об’єктів
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
(ручні інструменти, розсадницька продукція, автобусні зупинки, дитячі гральні і
спортивні майданчики та ін.)

Оплата праці з нарахуваннями, всього:
в тому числі за цивільно-правовими договорами
Всього

6 000,0

700,0

400,0

3 500,0
300,0
3 500,0
500,00
16 000,00

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 2021 рік складає 16 000,0 тис.грн.,
протягом року сума може бути скоригована.
VІ. Очікувані результати
1. Покращення технічного стану автомобільних доріг, забезпечення
безаварійного руху громадського, спеціального, приватного автотранспорту та
безпеки руху пішоходів.
2. Підвищення надійності та якості освітлення територій населених пунктів
громади та економія енергоресурсів шляхом впровадженню енергозберігаючих
заходів.
3. Поліпшення екологічного і санітарного стану, естетичного вигляду
населених пунктів громади.
4. Надання житлово - комунальних послуг належної якості
5. Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та
дорослого населення, їх фізичного розвитку.
6. Збереження об'єктів загального користування, природних ландшафтів,
інших природних комплексів і об'єктів.

