СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
35 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
22 грудня 2018 року

с.Судилків

№5

Про
Програму
благоустрою
населених пунктів Судилківської
сільської ради на 2019-2020 роки

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житлово-комунального
господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про виконання Програми благоустрою населених пунктів
Судилківської сільської ради на 2018рік взяти до відома (додається).
2. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів Судилківської сільської
ради на 2018 рік (додається) .
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської
ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова комісії
А.В.Криворучко) .

Сільський голова

Т.М.Котик

Додаток
до рішення сільської ради від
22.12.2018року №5
Інформація про виконання Програми благоустрою населених пунктів
Судилківської сільської ради на 2018 рік
Рішенням вісімнадцятої сесії від 22.12.2017 року №12 затверджена Програма
благоустрою населених пунктів Судилківської сільської ради на 2018рік. Програма діяла
на території населених пунктів сільської ради у 2018 році.
Основною метою Програми було проведення благоустрою населених пунктів
сільської ради, покращення умов проживання жителів громади. На виконання Програми
у 2018 році виконавчим комітетом здійснювались наступні роботи:
-

134 491,00 грн;

-

зрізано та кроновано аварійно-небезпечних
дерев
вивезено сміття

-

106 874,00 грн.;

-

придбано пального для вивезення сміття
оплачено послуги по очистці снігу
оплачено автотранспортні послуги

-

44 401,00 грн.;
125 200,00 грн.;
383 065,00 грн.;

-

проведено видатки по встановленню
бетонних огорож на кладовищі с.Вовквіці,
с.Красносілка, с.Велика Медведівка
придбано шифер населенню для ліквідації
наслідків стихійних лих

-

180 400,00 грн.;

-

25 000,00 грн.

-

-

Окрім того , постійно виконувалось косіння та прибирання не прибудинкових
територій, проводилось прибирання цвинтарів та пам’ятників.
Фінансування заходів по виконанню Програми здійснювалося за рахунок коштів
сільського бюджету на загальну суму 999 431,00 грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сільської ради від
22.12.2018року №5
Програма
благоустрою населених пунктів Судилківської сільської ради
на 2019-2020 роки
Паспорт програми
1.

Ініціатор розроблення програми

Судилківська сільська рада

2.

Розробник програми

Судилківська сільська рада

3.

Відповідальний виконавець

Судилківська сільська рада, підприємства,
установи, організації, які функціонують на
території сільської ради, підрядні дорожньобудівельні організації, залучені підприємства

4.

Учасники програми

Судилківська сільська рада, підприємства,
установи, організації, які функціонують на
території сільської ради

5.

Термін реалізації програми

2019-2020 роки

6.

Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми

Місцевий бюджет, інші кошти, які не
заборонені законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, усього тис.грн.

8280,0

у тому числі:
7.1.

коштів місцевого бюджету, тис.грн

8280,0

7.2.

коштів інших джерел

Кошти інших джерел, не заборонені чинним
законодавством.

І. Вступ
За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч проблем,
пов’язаних із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері
благоустрою, які потребують термінового вирішення.
Необхідно забезпечити виконання робіт із благоустрою, із санітарного очищення,
проведення робіт з утримання дорожньо-мостового господарства, боротьби зі стихійними
сміттєзвалищами, здійснення заходів щодо належного поводження з твердими
побутовими відходами тощо. У бюджеті частково закладено кошти для реалізації програм
з благоустрою, але важливо також залучення коштів інвесторів, спонсорів, залучення
підрядних організацій для виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і

фірмам щодо організації підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації твердих
побутових відходів, ремонту й обслуговування дорожньо-мостового господарства,
озеленення території, вуличного освітлення, малих архітектурних форм тощо. На
сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково
обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою
населених пунктів.
ІІ. Загальні положення.
Заходи по благоустрою та покращенню санітарного стану населених пунктів ради
здійснюються в інтересах жителів Судилківської об’єднаної територіальної громади, з
метою покращення екологічної, демографічної ситуації, створення умов для культурного,
оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку населення підвідомчої
території, підвищення рівня громадського порядку.





ІІІ. Підстава для прийняття Програми.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
Закон України «Про відходи» від 05.03.1998р.;
Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.

ІV. Мета та завдання Програми.
Метою Програми є організація робіт з соціально-економічних, організаційноправових та екологічних заходів, що здійснюються на території населених пунктів, з
метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов
щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
Основними завданнями Програми є:
 поліпшення благоустрою населених пунктів ради;
 підтримання санітарного стану підвідомчої території на належному рівні;
 проведення розмітки вулиць, встановлення знаків – для забезпечення безпеки руху;
 покращення транспортного обслуговування населення;
 вирішення питань збирання (в т.ч. роздільного) сміття, транспортування, утилізації
твердих побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану
населених пунктів;
 впорядкування кладовищ, братських могил, пам’ятних знаків;
 освітлення вулиць (проведення поточного та капітального ремонту, реконструкції,
будівництва та відновлення вуличного освітлення) та оплата вуличного освітлення;
 створення зон громадського відпочинку;
 будівництво водогонів, та улаштування громадських криниць для забезпечення
водою жителів громади;
 проведення озеленення населених пунктів;
 вирубка старих аварійно-небезпечних дерев, самосійних та інших зелених
насаджень;
 придбання будівельних матеріалів, інструментів, конструкцій, зелених насаджень
для робіт по благоустрою, а також придбання палива та ПММ, запасних частин для
службового автомобіля, який залучається для проведення робіт по благоустрою
території;
 закупівля технічного обладнання (бензопили, бензокоси, бензодуйки, та інше
устаткування);
 закупівля ритуальних товарів, оплата за поховання невідомих осіб.
 придбання будівельних та покрівельних матеріалів населенню для ліквідації
наслідків стихійного лиха
 придбання інформаційних табличок( з назвою та номером вулиць);
 розчищення вулиць від снігу;




встановлення, ремонт автобусних зупинок, парканів та інших малих архітектурних
споруд.
для виконання робіт по благоустрою населених пунктів громади активно
співпрацювати з Шепетівським міськрайонним відділом філії ДУ «Центр пробації»
у Хмельницькій області з метою залучення порушників до суспільно-корисних
робіт для відпрацювання адміністративного стягнення (в порядку примусового
стягнення заборгованості зі сплати аліментів).

V. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування заходів з виконання Програми благоустрою населених пунктів
Судилківської сільської ради на 2019-2020 роки, утримання та ремонту об’єктів
благоустрою здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету територіальної громади
або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за
рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта
благоустрою, інших джерел фінансування. Фінансування заходів із благоустрою
населених пунктів також може здійснюватись за рахунок добровільних внесків
юридичних осіб та громадян, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.
VI. Роботи, що плануються виконуватись в Судилківській сільській раді.























будівництво пішохідних тротуарів.
будівництво, реконструкція, відновлення вуличного освітлення в усіх населених
пунктах Судилківської сільської ради;
капітальний ремонт центрального водопостачання, будівництво напірного
колектора в с.Серединці;
реконструкція очисних споруд;
поточні ремонти шкільних та дошкільних навчальних закладів;
надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів;
придбання сміттєвих контейнерів;
придбання сміттєвоза;
придбання паливно-мастильних матеріалів для бензокос, бензопил;
придбання паливо-мастильних матеріалів та запасних частин для вантажного
автомобіля;
обслуговування та оплата вуличного освітлення;
послуги дорожньої техніки (розчищення доріг від снігу, грейдерування доріг);
утримання автомобільних доріг (посипання протиожеледним матеріалом);
кронування та видалення аварійно-небезпечних та сухостійких дерев;
впорядкування кладовищ, братських могил та визначних пам’яток архітектури;
згідно ЗУ №2234-VIII від 07.12.2017 року залучення до оплачуваних суспільнокорисних робіт осіб, які вчинили адміністративне порушення за статтями 30¹ та
325¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення.
VІІI. Очікувані результати реалізації Програми.
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного,
природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів,
рекреаційних зон;
покращення екологічної ситуації у населених пунктах, підтримуватиметься
санітарний стан населених пунктів на належному рівні;
збільшиться термін роботи автомобільної техніки;
відновлення мережі вуличного освітлення;







зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне
середовище та здоров’я людини;
підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та
санітарного очищення;
впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання, придбання
сміттєвих баків та сміттєвоза для вивозу ТПВ;
запровадження системи роздільного збирання сміття.
формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання
послуг.

Сільський голова

Т.М.Котик

Додаток до Програми
План заходів
Програми благоустрою населених пунктів Судилківської сільської ради
на 2019-2020 роки

п/п Найменування заходу

сума коштів
місцевого
бюджету

1

Проводити місячники з благоустрою, санітарного очищення та
оновлення екологічної обстановки

-

2

Проводити загальні сільські та селищний суботники

-

3

Утримання та захоронення твердих побутових відходів,
впровадження роздільного збирання сміття. Облаштування
майданчиків для збору ТПВ. (Придбання дизельного палива,
запчастин).

500 тис.грн

4

Прибирання та обкоси придорожньої зони, скверів, парків,
кладовищ, прибудинкових територій. (Придбання бензину,
мастильних матеріалів, тримеру та запчастин на газонокосилок)

80 тис.грн

5

Придбання бензину, мастильних матеріалів, та запчастин для
вантажного автомобіля залученого для робіт по благоустрою

250 тис.грн.

6

Ремонт пам’ятників та благоустрій прилеглої території навколо
них

80 тис.грн

7

Придбання лавочок, павільйонів та бесідок для парків

150 тис.грн

8

Благоустрій кладовища, ремонт під’їзних шляхів та огорожі до
кладовищ

300 тис.грн

9

Оплата послуг із благоустрою населених пунктів

400 тис.грн

10 Оплата за використану електроенергію

300 тис. грн.

Оплата праці за виконані суспільно-корисні роботи особам, які
вчинили адміністративне порушення за статтями 30¹ та 325¹
11
Кодексу України про адміністративні правопорушення , згідно
ЗУ №2234 від 07.12.2017 року

50 тис. грн.

12 Поточний ремонт автобусних зупинок, облаштування нових.

250 тис.грн.

13

Послуги з поточного ремонту спортивних та дитячих
майданчиків

Послуги з замітання вулиць, прибирання снігу; посипання
14 сіллю, піском доріг і тротуарів; чищення доріг і громадських
місць та інші послуги.
15

Утримання зелених насаджень: відновлення клумб, газонів,
квітників;

16 Придбання вапна та щіток для побілки об’єктів благоустрою

60 тис.грн
800 тис. грн
200 тис. грн
20 тис.грн

17

Придбання шиферу та будівельних матеріалів населенню для
ліквідації наслідків стихійного лиха

100 тис. грн

18 Придбання ритуальних товарів, та поховання невідомих осіб

50 тис. грн

19 Вивіз ТПВ (прибирання вулиць)

1 млн. 200 тис. грн

20 Придбання інвентарю для проведення робіт з благоустрою

180 тис. грн.

21

Кронування та зрізання аварійно-небезпечних та сухостійних
дерев

200 тис.грн.

22 Придбання фарби для фарбування об’єктів благоустрою

60 тис.грн

23 Придбання пакетів та мішків для сміття

50 тис. грн.

Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення, послуги з
24 техобслуговування та утримання в належному стані систем
вуличного освітлення

1,5 млн. грн.

25

Забезпечення безпеки руху в зимовий період (очищення доріг
від снігу)

26 Транспортні послуги

Головний бухгалтер

300 тис.грн
1 млн.200 тис. грн

О.П.Лабунець

