УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
шістдесят четверта сесія
сьомого скликання
РІШЕННЯ
20 грудня 2019 року

м. Деражня

№6

Про затвердження «Програми благоустрою
міста Деражня на 2020 рік»
На підставі п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
відповідно до Закону України «Про Державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», пропозицій постійних
комісій міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити
Програму благоустрою міста Деражня на 2020 рік, що
додається.
2. Фінансування Програми здійснювати в межах затверджених асигнувань на
2020 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

Ковпак А. М.

Затверджено:
рішення міської ради
від 20 грудня 2019 р. № 6

ПРОГРАМА
БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ДЕРАЖНЯ
НА 2020 РІК

2

м. Деражня
2019 р.
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ПАСПОРТ
Програми благоустрою міста Деражня на 2020 рік
1 Ініціатор Комунальне
. розробле підприємство
ння
«Деражнянська ЖЕК
Програм №1»
и
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2 Дата,
. номер і
назва
розпоряд
чого
документ
а органу
виконавч
ої влади
для
розробле
ння
Програм
и

Закон України «Про
місцеве
самоврядування в
Україні», Закон України
«Про благоустрій
населених пунктів»,
Порядок проведення
ремонту та утримання
об'єктів благоустрою
населених пунктів
затвердженого наказом
Держжитлокомунгоспу
України від 23.09.2003
№ 154 (зі змінами та
доповненнями);
Правила утримання
зелених насаджень у
населених пунктах
України, затверджених
наказом Міністерства
будівництва,
архітектури та
житлово- комунального
господарства України
від 10 квітня 2006 року
№ 105, зареєстрованих
у Міністерстві юстиції
27 липня 2006 року №
880/12754, Державні
санітарні норми та
правили утримання
територій населених
місць, затверджених
наказом Міністерства
охорони здоров’я
України від 17 березня
2011 року № 145,
зареєстрованих в
Міністерстві юстиції
України 05 квітня 2011
року за № 457; Технічні
правила ремонту і
утримання вулиць та
доріг населених
пунктів, затверджених
наказом Міністерства
5

3 Розробни Комунальне
. к
підприємство
Програм «Деражнянська ЖЕК
и
№1»
4 Співрозр Виконавчий комітет
. обник
Деражнянської міської
Програм ради
и
5 Головний Виконавчий комітет в
. розпоряд особі міського голови
ник
коштів
6 Відповід КП «Деражнянська
. альний
ЖЕК №1»
виконаве
ць
Програм
и
7 Учасник
. и
Програм
и

КП «Деражнянська
ЖЕК №1»,
підприємства,
установи, організації,
незалежно від форми
власності

8 Термін
2020 рік
. реалізаці
ї
Програм
и
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9 Мета
. Програм
и

Забезпечення
утримання в
належному санітарному
стані території міста
(проїжджої частини,
тротуарів, паркових
алей, доріжок, малих
архітектурних форм,
парків, площ,
меморіальних
комплексів в парках та
скверах міста)
Очищення та
озеленення територій,
санітарна очистка.
Раціональне
використання та
охорона об’єктів
благоустрою.
Створення умов щодо
захисту і відновлення
сприятливого для
життєдіяльності
людини довкілля.

1 Перелік Міський бюджет
0 бюджетів
. , які
беруть
участь у
виконанн
і
Програм
и
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1 Загальни
1 й обсяг
12 179,651
. фінансов
их
фінансових ресурсів,
ресурсів, Обсяг
необхідних для реалізації заходів
необхідн Програми, може змінюватися
шляхом внесення відповідних
их для
змін до міського бюджету
реалізаці впродовж терміну дії Програми.
ї
Програм
и,
тис.грн.
1 Загальни 11 636,051
1 й фонд
.
1
.
1 Спеціаль 543,600
1 ний фонд
.
2
.

1.

Загальні положення
Благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення,
осушення
та озеленення території,
а також соціально-економічних,
організаційно-правових 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 2020 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.
8

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
побутових відходів, поточний ремонт та обслуговування вуличного
освітлення, оплату за використану електроенергію вуличного освітлення,
крім того проведено роботи по встановленню дорожніх знаків, засобів
примусового зниження швидкості, нанесенню 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, придбання, встановлення та ремонт лавок та
ін..
2.Мета Програми
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);
• З а бе з п еч е н н я н а л е ж н и х ум о в д л я п охо ва н н я п ом е рл и х
(впорядкування існуючого кладовища та проведення ряду заходів по їх
розширенню за потреби);

9

• 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.Механізм реалізації Програми
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;
• Своєчасне очищення вулиць та доріг від снігу, обробка їх
протиожиледними матеріалами;
• Догляд за зеленими насадженнями міста;
• Проведення заходів по благоустрою міського кладовища;
• Проведення роз’яснювальної роботи серед
населення з питань
благоустрою;
• Вуличне освітлення міста та оплата за спожиту електроенергію
лініями зовнішнього освітлення;
• Санітарна очистка міста – догляд за полігоном відходів.
Шляхи реалізації Програми благоустрою міста Деражня на 2020 рік:
− утримання вулиць, тротуарів, (підмітання території, прибирання та
вивезення сміття та ін.);
− поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць та тротуарів
міста;
− капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць та тротуарів міста;
− благоустрій і поточне утримання міста, поточний ремонт на об’єктах
благоустрою зеленого господарства (санітарний покіс зелених зон, садіння
квітів, у тому числі і багаторічних, підрізання дерев, видалення окремих
засохлих та аварійних дерев та кущів; знешкодження омели, садіння нових
окремих дерев та кущів, утримання території в належному санітарному
стані);
− утримання площ, парків та скверів;
− утримання вуличного освітлення (в т.ч. електроенергія, поточне
утримання, продовження робіт з реконструкції зовнішнього освітлення
міста з застосуванням енергозберігаючих технологій);
– встановлення, ремонт та очистка колодязів і мереж зливної
каналізації;
− вивезення ТПВ і сміття;
− ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
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− інші витрати (придбання, встановлення та ремонт лавок, утримання
пам’ятників, демонтаж та встановлення рекламних конструкцій та інше) .
ІV. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюватиметься згідно з планом заходів на
її проведення, що затверджується щорічно рішенням сесії Деражнянської
міської ради, в межах асигнувань, передбачених бюджетом шляхом
спрямування коштів відповідним виконавцям.
В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов’язані з
фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми,
уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету.
V. Організація та контроль за виконанням 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.
VІ. 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.
Перелік заходів Програми благоустрою міста Деражня на 2020 рік
наведено у Додатку 1 до Програми.
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Секретар міської ради

Сидорук В. А.

Додаток 1
до Програми благоустрою
міста Деражня на 2020 рік
ЗАХОДИ
з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, що
перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська
ЖЕК № 1» на 2020 рік
Дані заходи розроблено відповідно до Порядку проведення ремонту та
утримання об'єктів благоустрою населених пунктів затвердженого наказом
Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 № 154 (зі змінами та
доповненнями); Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України,
затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житловокомунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105,
12

зареєстрованих у Міністерстві юстиції 27 липня 2006 року № 880/12754,
Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня
2011 року № 145, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня
2011 року за № 457; Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг
населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14
лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05
березня 2012 року за № 365/20678; Порядку утримання кладовищ та інших
місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з
питань житлово - комунального господарства від 19 листопада 2003 року №
193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2004 року за
№ 1113/9712; Зберігання побутових відходів здійснюється відповідно до
вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених
місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 17 березня 2011
року № 145, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011
року за 16 №457/19195.

Джерело фінансування
№
з/п

Найменування заходів

Кількість
загальний
фонд
міського
бюджету
(тис.грн.)

Примітка

спеціальн
ий фонд
міського
бюджету
(тис.грн.)

РОЗДІЛ І
Витрати з утримання та ремонту об’єктів і елементів благоустрою
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1.Вулично-дорожня мережа та споруди на ній
Загальна площа вулично-дорожньої мережі – 640,0 тис.м2:
з твердим покриттям – 340,0 тис.м2.;
тротуари та пішохідні доріжки з твердим
покриттям – 66,0 тис.м2
Прибирання ведеться на загальній площі близько 178 тис.м2: площа вулично-дорожньої
мережі – 50 тис.м2; площа тротуарів –30 тис.м2; площа без покриття – 26,6 тис.м2; площа
міського кладовища – 50,0 тис.м2; площа полігону для твердих побутових відходів - 21,4
тис.м2
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Систематичне очищення
покриттів від пилу, сміття,
ґрунтових та інших наносів
шляхом їх підмітання
Своєчасне очищення вулиць
та доріг від снігу та обробка
їх
фрикційними та іншими
протиожеледними
матеріалами:
- площа вулично-дорожньої
мережі
- площа тротуарів
Видалення трави з обочин,
кюветів і водовідвідних
канав; ко сіння т рави і
бур'яну на ухилах насипів і
виїмках дороги
Розчистка і обрізка
сухостійних і аварійних
дерев по місту.
Вивіз стихійних смітників.,
сухого листя, гілля, буряну
Нанесення та відновлення
дорожньої розмітки
В и т р ат и н а у т р и м а н н я
дорожніх знаків
Усього:

1 400 301

-

582 491

-

35 тис.м2

45 тис.м2
30 тис.м2

550 362

-

40 000

24,1
тис.км2

0,5 тис.м2
-

2 573 154

-

2.Вуличне освітлення та зовнішні електромережі
Довжина ліній зовнішнього освітлення міста – 36,4 км.
1.2.1.

1.2.2

Витрати на утримання опор та
ліній зовнішнього освітлення
та обладнання на них
Витрати на придбання
електрообладнання

450 880

-

200 000

-

36,4 км.
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1.2.3.

Витрати на придбання
електроенергії для вуличного
освітлення міста

Усього:

450 000

-

1 100 880
3.Зелені насадження

1.3.1 Утримання та догляд за
зеленими насадженнями

144 092

-

2,5 тис.м2

1.3.2 Витрат на придбання зелених
насаджень

50 000

-

-

Усього:

194 092
4.Міське кладовище

Кладовищ по місту – 1 одиниця
1.4.1.

Утримання міського
кладовища

148 352

Усього:

148 352

50,0
тис.м2

5.Санітарні об’єкти
1.5.1.

1.5.2.

Утримання території
полігонів для твердих
побутових відходів,
утилізація ТПВ

279 167

Утримання будівель та
приміщень громадських
туалетів

140 406

Усього:

419 573

Разом за І розділом:

21,4
тис.м2

-

2
санітарні
модулі

4 436 051

РОЗДІЛ ІІ
Витрати з поточного ремонту об’єктів благоустрою
Джерело фінансування
№
з/п

Найменування заходів

загальний
фонд
міського
бюджету
(тис.грн.)

Кількість
спеціальн
(площа)
ий фонд
міського
бюджету
(тис.грн.)

Примітка

1.Вулично-дорожня мережа та споруди на ній
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2.1.

Догори:
- вул. Пушкіна
- вул.. Дорошенка
- вул.. Бульвар Каштановий
- вул.. І. Гейсуна
- вул.. Гагаріна
- вул.. Сонячна
- вул. Польова
- вул. Козацька
- вул. Шевченка
- вул. Стрілецького
- вул. Кринична
- вул. Промислова
( дорожнє покриття заїзду до
буд. 18/1, 18/4 та 18/5)
- вул. Грушевського
(перехрестя біля щоденного
базару)
- вул. Подільська:
1). частина дорожнього
покриття від лікарні до
перехрестя з вул. Л.
Українки;
2). тротуар
3). дорожнє покриття буд.
49/2, 49/3.
- провулок Трудовий
- провулок Піонерський
- провулок Миру
- тротуар по вул. Барська
- перехрестя по вул.. Барська
- вул.. Горького
-вул. Є. Андріюка
- вул. Слов’янська
Усього:

300 000
400 000
300 000
300 000
170 000
200 000
150 000
170 000
200 000
170 000
170 000

-

500м2
1100м2
506м2
800м2
760м2
316м2
450м2
420м2
1820м2
600м2
600м2

300 000

300м2

450 000

250м2

600 000

-

450м2

200 000
500 000

-

150м2
300м2

280 000
280 000
100 000
220 000
200 000
200 000
200 000
200 000

-

300м2
270м2
80м2
170м2
370м2
800м2
1000м2
200м2

-

Поточний
ремонт
проїзної
частини та
тротуарів
(середній та
дрібний
ремонт
доріг та
тротуарів).

6 260 000
2. Прибудинкові території

2.2.

Прибудинкові території:
- вул. Миру, буд. 69
- вул. Грушевського, буд. 2
- вул.. Грушевського, буд. 7
- вул.. Б. Олійника, буд.41/1
- вул.. Барська, буд.45
- вул.. Андріюка, буд.2,6,8
- вул. Подільська, 51
- вул. І. Зубкова 3,5,7,9
- вул. Л. Українки 3

85 000
85 000
100 000
85 000
100 000
150 000
100 000
150 000
85 000

-

Поточний ремонт
прибудинкових територій
(середній та дрібний
ремонт).
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Усього:

940 000

Разом за ІІ розділом:

7 200 000

-

РОЗДІЛ ІІІ
Витрати з капітального ремонту об’єктів благоустрою
1.Вулично-дорожня мережа та споруди на ній
3.1.

Капітальний ремонт доріг:
-вул. Миру (від перехрестя з
вул. Про скурівської до
п е р ех р е с тя з вул . Л .
Українки)
- улаштування пішохідної
доріжки на переході від вул.
Робітнича до мікрорайону
цукрового заводу
Усього:

-

298 700

400м2

-

244 900

513м2

-

543 600

-

Разом за ІІІ розділом:
УСЬОГО видатків на утримання
та ремонт об’єктів і елементів
благоустрою

543 600
11 636 051

Директор КП «Деражнянська ЖЕК №1»

543 600

Харатін М. Я.
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