!
УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
тридцять шоста сесія
сьомого скликання
РІШЕННЯ
22 грудня 2017 року

м. Деражня

№2

Про затвердження Програми
міста Деражня на 2018 рік

благоустрою

На виконання Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», Деражнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму благоустрою міста Деражня на 2018 рік (далі
Програму), що додається.
2. Фінансування Програми здійснювати в межах затверджених
асигнувань на 2018 рік та інших джерел не заборонених
законодавством.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської
ради Сидорук В. А. та постійну комісію міської ради з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
(голова комісії Яглінський В. С.).

Міський голова

А. М. Ковпак

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення тридцять шостої сесії
Деражнянської міської ради
сьомого скликання
від 22.12.2017 №2

ПРОГРАМА
БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ДЕРАЖНЯ
НА 2018 РІК

м. Деражня
2017 р.
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Паспорт Програми благоустрою
міста Деражня на 2018 рік
1. Ініціатор розроблення Програми благоустрою міста Деражня на 2018 рік
(далі - Програма) - виконавчий комітет Деражнянської міської ради.
2. Керівник розроблення проекту Програми – перший заступник міського
голови – Беднарський О.А., координатор – заступник міського голови –
Івахов А.В.
3. Розробник Програми – виконавчий комітет Деражнянської міської ради.
Відповідальний виконавець Програми – КП «Деражнянська ЖЕК №1».
4. Учасники Програми – КП «Деражнянська ЖЕК №1», підприємства,
установи, організації, незалежно від форми власності.
5. Термін реалізації Програми: 2018 рік.
6. Перелік джерел фінансування Програми: міський бюджет.

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення
та озеленення території, а також соціально-економічних,
організаційноправових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного
очищення 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 благоустрою міста Деражня на 2018 рік 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;
•
Прозорість прийнятих рішень щодо реформування житловокомунального господарства міста.
Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та
комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом
забезпечення належного рівня благоустрою. Роботи з благоустрою у місті
здійснюються КП «Деражнянська ЖЕК №1».
Впродовж останнього року у місті проведена значна робота у сфері
благоустрою, що включає поточні видатки на прибирання території, вивіз
твердих побутових відходів, поточний ремонт та обслуговування вуличного
освітлення, оплату за використану електроенергію вуличним освітленням, крім
того проведено роботи по встановленню дорожніх знаків, засобів примусового
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зниження швидкості, нанесення дорожньої розмітки на пішохідних переходах,
ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкуванню прибудинкових територій,
місць відпочинку, встановленню дитячих та спортивного майданчиків,
капітальний та поточний ремонт доріг, тротуарів та покрівель житлових
будинків.
2.

МЕТА ПРОГРАМИ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ДЕРАЖНЯ
НА 2018 РІК

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення
утримання в належному санітарно – технічному стані території міста та
покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці,
побуту та відпочинку жителів та гостей міста Деражня.
Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках:
• Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста (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, встановлення урн для сміття тощо;
• Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням
дорожніх знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, 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 міста);
• 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
існуючого кладовища та проведення ряду заходів по їх розширенню за
потреби);
• 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;
• 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, участі громадян у заходах з
благоустрою за місцем їх проживання.
3.

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
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ПРОГРАМИ БЛАГОУСТРОЮ:
Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання Заходів, що
забезпечать комплексний благоустрій території міста та сприятливе для
життєдіяльності людини середовище, а саме:
• Проведення заходів з санітарного очищення міста;
• Проведення утримання, реконструкції, заміни зелених насаджень;
• Проведення заходів по благоустрою кладовищ;
• Проведення роз’яснювальної роботи серед
населення з питань
благоустрою;
Шляхи реалізації Програми благоустрою міста Деражня на 2018 рік:
1. Вирішення загальних питань благоустрою:
Підвищення якості ремонту та утримання об’єктів благоустрою;
Захист об’єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших
незаконних дій, збереження їх функцій та якості.
- Належне утримання вулично–дорожньої мережі:
- Ремонт і утримання вулично–дорожньої мережі;
Впровадження нових екологічно безпечних матеріалів для ремонту вулично–
дорожньої мережі та утримання її у зимовий період;
2. Покращення якості роботи мережі вуличного освітлення:
- Належне утримання, поточний ремонт та обслуговування об’єктів
зовнішнього освітлення міста;
- Реконструкція об’єктів зовнішнього освітлення міста з використанням
сучасних енергозберігаючих технологій.
3. Утримання зелених насаджень:
- Належне утримання, відновлення зелених насаджень, клумб, газонів
міста;
- Проведення інвентаризації зелених насаджень міста.
4. Санітарне очищення:
- Організація прибирання території міста, вивіз твердих побутових відходів,
ліквідація стихійних сміттєзвалищ.
4. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Додаток 1.
5. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюватиметься згідно з планом заходів на її
проведення, що затверджується щорічно рішенням Деражнянської міської ради,
в межах асигнувань, передбачених бюджетом шляхом спрямування коштів
відповідним виконавцям.
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В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з
фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням
обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету.
6.МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ З ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
Щорічний звіт про виконання завдань Програми подається Деражнянській
міській раді для розгляду та затвердження у двомісячний строк після
завершення відповідного бюджетного періоду.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання
завдань Програми, здійснюється у встановленому законодавством порядку.
7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ :
Виконання Програми дасть можливість забезпечити :
• Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з
питань благоустрою та санітарної очистки;
• Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на
навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
• Створення умов для очищення міста від забруднення
побутовими відходами ;
• Значне покращення санітарного стану та благоустрою міста;
• Відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів,
влаштування твердого покриття на міських дорогах;
• Розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення міста;
• Суттєве збільшення площ зелених насаджень, створення
паркових зон відпочинку, заміну застарілих лісонасаджень та їх
оновлення, більш якісне утримання та обслуговування зеленого
господарства міста;
• Покращення загального екологічного стану територій,
зменшення негативного впливу на довкілля;
• Створення належних умов для проживання населення,
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя,
активізації жителів міста у виконанні завдань Програми.
Секретар міської ради
В. А. Сидорук
Додаток 1
до рішення 36 сесії
міської ради
сьомого скликання
від 22.12.2017 року № 2

ЗАХОДИ
з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, що
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перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК
№ 1» на 2018 рік
Дані заходи розроблені відповідно до Порядку проведення ремонту та утримання
об’єктів благоустрою населених пунктів затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу
України від 23 вересня 2003 року №154 (зі змінами та доповненнями).

Розділ І. Утримання об’єктів міського благоустрою
№
п/п

Найменування робіт

Одини
Кіль
ця виміру кість

Вартість
робіт,грн.

1

2

3

4

5

Вулично-дорожня мережа
1.1.

Видалення трави з обочин, кюветів і тис. м2
водовідвідних канав, косіння трави і
бур’яну на ухилах насипів і виїмках
дороги.
Систематичне очищення покриттів від
пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів
шляхом їх підмітання, фарбування
бордюрів, прибирання місць загального
користування.

30,2

471098

1.2.

Своєчасне очищення вулиць та доріг від тис.м.2
снігу та обробка їх фрикційними та
іншими протиожиледними матеріалами.

75,1

505552

1.3.

Нанесення та відновлення дорожньої тис.м.2
розмітки, встановлення дорожних знаків.

0,5

51000

1.4

Розчистка і обрізка сухост. і аварійних тис.м2
дерев по місту та обкос дикор. трав.
Вивіз стихійних смітн., сухого листя,
гілля, буряну .

4,1

437074

Разом:

1464724

Зелені насадження
1.5.

Догляд за газонами: розпушення та Тис.м2
розкидання снігу, прочісування газону
граблями, весняне та літнє підживлення
газонів, поливання, прополювання.

2,5

56275
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1.6

Придбання зелених насаджень(дерева)

20000

Разом:

76275

Вуличне освітлення та зовнішні електромережі

1.7

Нагляд за справністю електромереж, км.
у с т а т к у в а н н я т а с п о р уд , з а м і н а
електроламп, миття та протирання
світильн.

36,4

251224

1.8

Придбання електрообладнання,
електротоварів, освітлення вулиць.

300000

Разом :

551224

Утримання об’єктів благоустрою кладовищ
1.9

Усі
види робіт з утримання зелених Тис.м.кв.
насаджень кладовища: косіння трав,
згрібання та вивезення опалого листя,
очищення та вивезення стовбурів та гілля,
утримання
проїздів та пішохідних
д о р і жо к , с и с т е м ат и ч н е оч и щ е н н я
доріжок, проїздів від снігу, льоду.

50,0

170054

Санітарна очистка міста

1.10

Догляд за станом полігону.

261965

Утримання міської вбиральні

1.11

Прибирання міської вбиральні.

113 529
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Всього по Р.І

2 637 771

Поточний ремонт покрівель
Поточний ремонт прибуд території
та доріг
Капітальний ремонт доріг

3 031 229

Всього по заходах:

11 409 000

5 240 000
500 000

Розділ ІІ. Вулично – дорожня мережа
Поточний ремонт доріг та покрівель

№
Найменування робіт
пункту
1

2

Вартість
грн..
3

4

5
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1.

Дороги
-вул. Пушкіна
-вул. Робітнича
-прибудинкова територія буд вул. Миру,69провул. Новий ,2
- прибудинкова територія буд вул.Грушевського,2
- прибуд, терит, буд вул М.Привокзальний,5, 5А
-прибудинкова територія буд вул.Грушевського,9,7вул. Миру,46
прибудинкова територія буд вул.Барська,
прибудинкова територія буд вул. Миру,157/2
-вул. бульвар Каштановий
-вул. Дорошенка
-вул. Ш.Алейхема
-вул.Проскурівська
-вул. Б.Олійника
-пров. Трудовий
-вул. Гейсуна
-вул. Круча
-вул. Гагаріна
ВСЬОГО:
Покрівлі
-вул. Робітнича, 4/1
-вул.Заводська, 12
-вул.Грушевського, 2,15,13,9
-вул.Подільська, 51, 55
-прв Новий,2
-вул.Миру,69,136,138,46
-вул.Туза,4
-вул.Барська,49
-Андріюка,2,6
-Проскурівська,7
-Миру,157/2
-Барська,47

290000
300000
300000
290000
290000
290000
290000
290000
290000
290000
300000
300000
300000
280000
300000
440000
400000
5240000
160000
271229
280000
300000
200000
320000
300000
300000
300000
300000
200000
300000
300000

3031229
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Всього по Р.ІІ

8 271 229

Розділ ІІІ. Капітальний ремонт об’єктів міського благоустрою
Вулично – дорожня мережа
№
Найменування робіт
пункту

О д и н и ц я Кількіст В а р т і с т ь
виміру
ь
грн..

1

2

3

1.

Капітальний ремонт:
-трот. Подільська
-перех. Вул Л.Українки вул. Подільська-вул. Подільська
-вул.Миру
-вул. Андріюка

м2

4

5
250000
250000

Разом по ІІІ розділу

500000

ВСЬОГО:

11 409 000

Секретар міської ради

В. Сидорук
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