ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням селищної ради
від 23.12.2020 р № 23
ПРОГРАМА
„ Розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених
пунктів на території Воскресенської селищної ради на 2021- 2023 роки”
І.Загальне положення
Ця програма розроблена на підставі статті 26,31 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" та відповідно статті 91 Бюджетного
кодексу України, Закону України "Про благоустрій населених пунктів"
№2807-IV від 06.09.2005 року, Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного
повітря», «Про охорону і використання пам’ятників історії і культури»,
наказу Державного комітету України з питань ЖКГ № 154 від 23.09.2003
року «Про затвердження Порядку проведення та утримання об’єктів
благоустрою населених пунктів», «Правил благоустрою, дотримання чистоти
та громадського порядку в населених пунктах Воскресенської селищної ради,
затверджених рішенням №11 ІІІ сесії селищної ради від 21.01.2017 року.
1.До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:
1.1.Території загального користування - парки, сквери, майданчики,
пам'ятки культурної та історичної спадщини, кладовища, інші території
загального користування.
1.2. Прибудинкові території.
1.3. Території будівель та споруд інженерного захисту територій.
1.4. До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в
межах населеного пункту.
2. До елементів благоустрою належать:
2.1. покриття парків, площ, вулиць, провулків, тротуарів, пішохідних зон і
доріжок відповідно до норм і стандартів.
2.2. зелені насадження;
2.3.будівлі та споруди системи інженерного захисту території;
2.4. споруди водопостачання на об'єктах благоустрою;
2.5. обладнання (елементи) дитячий, спортивних та інших майданчиків;
2.6. інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

ІІ. Мета програми
1. Проведення робіт по благоустрою населених пунктів на території селищної
ради та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.
2. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини,
що знаходиться у власності Воскресенської селищної ради, з обов’язковим
проведенням експертизи.
3. Сплата за вуличне освітлення та його поточний ремонт з обов’язковим
проведенням експертизи.

ІІІ. Основні завдання
1.Озеленення території селища:
- відновлення квітників, газонів, парків;
- омолодження садових дерев, кустарників, розчистка зарослів;
- заміна в повному обсязі зламаних та пошкодженних, а також посадка нових
дерев в захисних смугах, алеях, парках ;
- побілка дерев та кущів;
- косіння трав, згрібання та вивезення опалого листя, згрібання та вивезення
стовбурів та гілля;
- придбання матеріалів для роботи газонокосарки.
2. Реконструкція, поточний, капітальний ремонт дорожнього покриття,
проїжджої частини тротуарів, зупинок, дитячих майданчиків:
- поточний та капітальний ремонт доріг по селищній раді (ямковий ремонт)
та проведення підсипки (щебень, гравій) вибоїв, ям з обов’язковим
проведенням експертизи;
- придбання дорожніх знаків для встановлення по території селищної ради;
- систематичне очищення вулиць, доріжок, тротуарів, сходів від снігу, льоду
та посипання їх піском.
- придбання матеріалів для встановлення обмежувачів швидкості "лежачих
поліцейських" в населених пунктах Воскресеснької селищної ради.
- придбання каналізаційних кришок люку для закриття сантехнічних
комунікацій в населених пунктах Воскресенської селищної ради.
- встановлення, облаштування, реконструкція, поточний та капітальний
ремонт зупиночних комплексів в населених пунктах Воскресенської
селищної ради;

3. Вивезення сміття біля пам'ятників, парків, кладовищ та з території
Воскресенської селищної ради.
4.Догляд за пам’ятниками та кладовищами :
- реставрація, фарбування, поточний та капітальний ремонт пам’ятників;
- відновлення зелених насаджень, підсипка під'їзних та тротуарних доріжок;
- встановлення огорож;
- доставка безпритульних померлих до закладів судмедекспертизи.
5. Реконструкція та відновлення вуличного освітлення на території селищної
ради:
- реконструкція, поточний та капітальний ремонт мережі вуличного
освітлення з проведенням експертизи;
- сплата за споживчу електроенергію вуличного освітлення;
- встановлення додаткових ліхтарів і світильників;
- заміна пошкоджених та застарілих ліхтарів, ламп та світильників;
- облаштування та реконструкція вузлів обліку електроенергії в населених
пунктах Воскресенської селищної ради;
- придбання лічильників електричних для господарчих потреб селищної ради
6. Упорядкування сільського кладовища:
- капітальний та поточний ремонт огорожі кладовища;
- очищення покриття доріг від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів, що
ведуть на кладовище, підсипка доріжок;
- реставрація, фарбування кладовищенських воріт та полагодження огорож.
7. Утримання в належному стані об’єктів житлового фонду, що належать до
органів місцевого самоврядування:
своєчасне проведення капітального і поточного ремонтів жилих та не
жилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд а також
утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог
нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;
будівництво, реконструкція водопровідної, каналізаційної систем та
мережі вуличного освітлення;
реконструкція об’єктів житлового фонду;
будівництво,
реконструкція
інженерних
мереж,
внутрішньо
будинкових систем обладнання або конструктивних елементів споруд,
арматури на них, приладів та обладнання, засобів обліку та регулювання

споживання, що виникло з техногенних або природних причин, які
перешкоджають їх подальшій експлуатації;
освітлення місць загального користування, капітальний та поточний
ремонт, утримання водопровідної мережі, утримування в належному
технічному стані, здійснення технічного обслуговування та ремонт
внутрішньо – будинкових мереж, вживання заходів щодо ліквідації
аварійних ситуацій, аварійно – відновлювальних робіт, аварійних ремонтів,
відповідно до встановлених стандартами, нормативами, нормами і
правилами вимог щодо строків та регламентів;
технічна перевірка засобів обліку електроустановок та відшкодування
транспортних витрат;
розроблення
технічних
умов
на
підвищення
потужності
трансформаторів для проведення робіт по вуличному освітленню;
придбання предметів, матеріалів та будівельних товарів для
відновлення парків , дитячих майданчиків та інших елементів благоустрою
в населених пунктах Воскресенської селищної ради;
придбання дитячих майданчиків та їх ремонт.
8. Оплата послуг підприємству з регулювання чисельності диких тварин.
9.Утримання об'єктів благоустрою населених пунктів.
IV. Фінансування
Фінансування даної програми проводиться за рахунок надходжень
власних доходів загального та спеціального фонду бюджету селищної ради та
за рахунок інших надходжень, що не суперечить діючому законодавству.
Кошти по благоустрою території по Воскресенській селищній раді
використовуються відповідно до щорічних кошторисів затверджених
Воскресенським селищним головою відповідно до бюджету на поточний рік,
затвердженого сесією Воскресенської селищної ради.
Кошти можуть надходити у вигляді цільової субвенції з районного та
обласного бюджетів для здійснення певних заходів передбачених данною
программою.
Дана програма приймається, доповнюється і змінюється на сесії селищної
ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Будь яка зміна
Програми стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

Селищний голова

Олександр ШАПОВАЛОВ

