ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сільської ради
30 січня 2018 №34-5/2
ПРОГРАМА
“ Благоустрій та охорона навколишнього природного середовища
населених пунктів Городищенської сільської ради на 2018-2020 роки ”
Програма благоустрою та охорони навколишнього природного середовища
на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України
“Про благоустрій населених пунктів” № 2807-IY від 6.09.2005, “Порядку
проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою” №189/8788 від
12.02.2004р., яка зумовлює загальний порядок планування, утримання і
фінансування робіт з благоустрою населених пунктів ради, а також встановлює
певний перелік заходів, об'ємів і пропозицій щодо суттєвого та якісного
покращення благоустрою, санітарного стану і довкілля, галузі охорони
навколишнього природного середовища, використання, збереження та відтворення
природних ресурсів населених пунктів ради.
В основу розробки і реалізації Програми покладено принцип об’єднання
зусиль всіх зацікавлених сторін в підвищенні ефективності контролю за станом
благоустрою в населених пунктах ради, впорядкування вивезення побутового
сміття з індивідуального сектору населених пунктах ради, утримання в
належному санітарному стані територій підприємств, установ, організацій.
Основна мета Програми
Метою Програми є забезпечення виконання на території Городищенської
сільської ради «Правил благоустрою, «Основних напрямків Державної політики
України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки».
Головними передумовами формування Програми є усвідомлення того, що
на території ради пріоритетними напрямками є :
- поліпшення якості санітарної очистки території сіл;
- приведення до відповідного стану вулично-дорожньої мережі;
- покращення побутового та комунального обладнання територій житлової
забудови;
- підвищення ефективності контролю за охороною зелених насаджень та
впорядкування проведення санітарних вирубок, видалення сухостійких,
вітроломних, пошкоджених хворобами та шкідниками дерев, чагарників на
ділянках, відведених під нове будівництво, реконструкцію;
- розвиток вуличного освітлення;
- поліпшення якості питної води;
- раціонального використання надр;
- охорони від забруднення атмосферного повітря.
Механізм реалізації та фінансування Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:
- фінансування з сільського бюджету;
- власних коштів підприємств, організацій, установ селища:
- добровільних внесків окремих громадян.
Відповідальними виконавцями Програми є:
- виконком сільської ради;
- підприємства, організації, установи всіх форм власності на території ради;
- жителі сіл.
Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює виконком сільської ради;
постійна комісія з питань будівництва земельних відносин, екології, благоустрою
та природних ресурсів.
Хід виконання Програми заслуховує постійна комісія cільської ради по мірі
необхідності.
Заходи з виконання Програми
“ Благоустрій та охорона навколишнього природного середовища
Городищенської сільської ради на 2018-2020 роки ”
№
Зміст заходів
Термін
з/п
Вик-ння
1 Ремонт асфальтового та біло-щебеневого Березеньпокриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, листопад
тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно
до діючих норм та правил, поточний ремонт доріг
місцевого значення.
2 Озеленення території сіл: висадка зелених
Постійно
насаджень, квітів, догляд за клумбами
3

4

5
6

Організація санітарного очищення території
сіл: вивіз твердих побутових відходів видалення
рідких відходів чистка вулиць від снігу та
посипка реагентами прибирання вулиць, парків,
місць загального користування
Утримання існуючих мереж вуличного
освітлення та їх розвиток із залученням
сучасних енергозберігаючих технологій
Влаштування дитячих, спортивних та інших
майданчиків
Здійснення поточного ремонту пам’ятників часів
ВВВ та інших споруд і малих архітектурних
форм

Виконавці
Виконавчий
комітет

Виконавчий
комітет

Постійно

Виконавчий
комітет

Постійно

Виконавчий
комітет

Постійно

Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет,

Постійно

7
8

Встановлення технічних засобів регулювання
дорожнього руху
Видалення аварійних сухостійних дерев та
чагарників

9

Розвиток інфраструктури вулиць сіл ради

10

Здійснення контролю за станом благоустрою
територій на підприємствах, установах, організаціях, які розміщуються на території ради та
утримують закріплену за ними територію
Здійснення контролю за благоустроєм
присадибних ділянок
Інформування жителів сіл про необхідність
утримання території житлових будинків,
присадибних ділянок в належному санітарному
стані
Здійснення контролю за будівництвом,
реконструкцією, реставрацією, капітальним
ремонтом споруд і будівель на території ради на
підставі дозволу на виконання будівельних
робіт, наданого в порядку, визначеному
законодавством
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

11
12

13

14

Постійно
По мірі
виникнен
ня
Постійно
Постійно

Постійно
Постійно

Виконавчий
комітет,
Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет

Постійно

Виконавчий
комітет

Постійно

Виконавчий
комітет

ПАСПОРТ
Програми “ Благоустрій та охорона навколишнього природного середовища
Городищенської сільської ради на 2018-2020 роки ”

1.
2.

Ініціатор розроблення
програми
Дата, номер і назва
документа органу
місцевого самоврядування
про розроблення
програми

3.

Розробник програми

4.

Спів розробники
програми
Відповідальний
виконавець програми
Учасники програми

5.
6.
7.
8.

9.

Виконком Городищенської сільської ради
Рішення Городищенської сільської ради
від 30.01.2018 року №34-5/2« Благоустрій
та охорона навколишнього природного
середовища Городищенської сільської
ради на 2018-2020 роки»
Постійна комісія з питань будівництва та
архітектури, земельних відносин,
екології, благоустрою і житловокомунального господарства
Виконком Городищенської сільської ради
Виконком Городищенської сільської ради

Термін реалізації
програми
Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, всього

Виконком Городищенської сільської
ради,
2018 – 2020 роки
Сільський бюджет

Фінансування програми здійснюється в
межах асигнувань, які виділятимуться з
сільського бюджету на 2018 – 2020 роки з
урахуванням завдань, передбачених
програмою.

Фінансове забезпечення програми
№з
/п

1.

Терміни
виконан
ня
20182020р.

2018
407990

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)
2019
2020
Всього
500000

550000

1457990

