Дубов’язівська селищна рада
Конотопського району, Сумської області
ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
29.07.2020 року

смт. Дубов’язівка

Про викладення програми «Благоустрою .
населених пунктів селищної ради на 2020 рік»
в новій редакції
Відповідно до ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»
від 06.09.2005 року №2807-ІУ, ст.30 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, з метою досягнення реальних позитивних зрушень у
забезпеченні життєдіяльності населення сіл і селища, поліпшення їх благоустрою,
розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання
територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення,
збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів,
інших природних комплексів і об’єктів, організацію належного утримання та
раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та інших
об’єктів,
селищна рада в и р і ш и л а :
1. Внести зміни до програми по благоустрою населених пунктів селищної
ради на 2020 рік та викласти її в новій редакції ( Додається).
2. Виконкому селищної ради забезпечити організацію роботи по виконанню
даної програми .
3. Рішення 29 сесії Дубов’язівської селищної ради від 15.05.2020р. «Про
викладення програми «Благоустрою населених пунктів селищної ради на 2020
рік» в новій редакції» визнати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури,
будівництва, благоустрою, транспорту та зв’язку.
Селищний голова

Т.МАРУСИЧЕНКО

ПРОГРАМА
благоустрою населених пунктів селищної ради на 2020 рік
в новій редакції
Паспорт програми
Виконавчий
комітет
Дубов’язівської селищної ради
2.
Дата, номер і назва розпорядчого Розпорядження
селищного
документа органу виконавчої влади по голови від 04.05.2020р. №42-ОД
розроблення програми
«Про розроблення
проекту
програми благоустрою населених
пунктів селищної ради на 2020
рік в новій редакції»
3.
Розробник програми
Виконавчий
комітет
Дубов’язівської селищної ради
4.
Співрозробник програми
5.
Відповідальний виконавець програми
Виконавчий
комітет
Дубов’язівської селищної ради
6.
Учасники програми
Виконавчий комітет, депутати
селищної ради, підприємства та
організації, населення
7.
Термін реалізації програми
2020
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 3 372 111,00
необхідних для реалізації програми,
всього,
У тому числі:
8.1. Кошти місцевого бюджету,
3 372 111,00
8.2. Інші джерела фінансування,
1.

Ініціатор розроблення програми

2.Оцінка основних проблем благоустрою населених пунктів
Благоустрій
населених пунктів – комплекс з інженерного захисту,
розчищення, озеленення території, а також соціально – економічних ,
організаційно – правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату,
санітарного очищення, та інше, 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.
Сьогодні стан благоустрою населених пунктів селищної ради потребує
покращення і має ряд проблемних питань, що потребують вирішення.
Так, наболілим питанням залишається відновлення доріг у населених
пунктах. В більшості сіл та селищ дороги знаходяться в неналежному стані та
потребують негайної відбудови. Це пов’язано з недостатнім обсягом
фінансування, яке виділялось на ремонт і утримання мережі доріг державного і
місцевого значення, що привело до значного погіршення техніко –
експлуатаційного стану доріг, а особливо до руйнування покриття та виникнення
ямковості.
Стан освітлення сіл та селища в нічний час змінюється на краще.

Не на належному рівні впорядковуються території приватних підприємств
торгівлі.
2.Мета і завдання Програми.
Основною метою Програми є досягнення реальних позитивних зрушень у
забезпеченні життєдіяльності населення сіл і селища, поліпшення їх благоустрою,
розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання
територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення,
збереження об’єктів загального користування, організацію належного утримання
та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та інших
об’єктів.
Цієї мети передбачається досягти шляхом вирішення таких завдань:
- завершення робіт з відновлення системи та розширення мережі вуличного
освітлення населених пунктів, обладнання енергозберігаючими приладами,
сучасними засобами обліку споживання.
- ремонт та будівництво нових доріг;
- відновлення та впорядкування пам’яток культури та історичної спадщини,
пам’ятників Голодомору та Великої Вітчизняної війни;
- роботи по утриманню в належному стані території кладовищ;
- організація місць відпочинку населення;
- здійснення догляду за зеленими насадженнями;
- ремонт об’єктів соціального – побутового призначення, надання їм
сучасного вигляду;
- здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і
санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду;
- облаштування парку в смт. Дубов’язівка;
- облаштування автобусних зупинок.
4.Фінансове забезпечення реалізації Програми
Фінансове забезпечення реалізації Програми буде здійснюватися за
рахунок коштів бюджету селищної ради та з інших джерел , не заборонених
законодавством. Для цього селищна рада передбачає відповідне фінансування
виконання робіт в обсягах, передбачених Програмою.
2020
1. Кошти місцевого бюджету, в.ч.:
3 372 111,00
- загальний фонд
3 372 111,00
-спеціальний фонд ( в т.ч. доходи від самооподаткування )
2. Кошти інших джерел
5.Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми
№
п/п

1.

Назва заходів

виконавці

Термін
викона Орієнтов Загальн
ння
ані
ий
обсяги
фонд
фінансув
ання
1. Вуличне освітлення та зовнішні електромережі
Оплата електроенергії
Селищна
2020
317306 317306

Спеці
альни
й
фонд

-

2.

3.

4

5.
6.

7.

8.

9.

10.

по освітленню вулиць,
рада
(2273)
включаючи
оплату
послуг
за
її
транспортування.
Встановлення сучасних
РЕМ
2020 88037
засобів
обліку
Селищна
(2240)
споживання
рада
електроенергії
і
енергозберігаючих
приладів
Технічне
Селищна
2020 199500
обслуговування,
рада
(2240)
поточний ремонт та
(2210)
придбання
матеріалів
електрообладнання
Оплата поточного
Селищна
2020 61000
ремонту вуличного
рада
(2240)
освітлення
ІІ. Вулично – дорожна мережа
Тротуар
по
смт.
Селищна
2020 20000
Дубов’язівка
рада
(2210)
Поточний ремонт доріг
Селищна
2020 893827
по
старостинським
рада
округам
Проведення поточного
Селищна
2020 368724
дрібного
ремонту
рада
автомобільної
дороги
місцевого
значення
(7461)
(2610)
О 190503 «Сім’янівка –
Дубов’язівка
Курилівка – Сулими /Р-60/», на умовах спів
фінансування
Проведення поточного
Селищна
2020 368724
дрібного
ремонту
рада
автомобільних
доріг
О 190508 «Дубов’язівка(7461)
(2610)
Салтикове», на умовах
співфінансування
Проведення поточного
Селищна
2020 368725
дрібного
ремонту
рада
автомобільної
дороги
місцевого значення С
(7461)
(2610)
190516 «Курилівка
– Красне», на умовах
спів фінансування
ІІІ. Малі архітектурні споруди
Поточний
ремонт
Селищна
2020
2460

88037

-

199500

-

61000

20000
893827

368724

368724

368725

2460

-

пам’ятників
11. Придбання вінків

рада
(2210)
Селищна
2020
5000
рада
(2210)
ІV. Зелені насадження
Селищна
2020
149812
рада
(2110)

12. Заробітна плата
по
цивільно-правових
угодах
13. Видалення аварійних
Селищна
2020
дерев
рада
(2240)
V. Благоустрій території
14. Придбання матеріалів
Селищна
2020
для
проведення
рада
(2210)
благоустрою
15. Запчастини та бензин
Селищна
2020
для бензоінструментів
рада
(2210)
16. Ремонт
та Селищна
2020
встановлення
рада
(2210)
автозупинок
17. Встановлення огорожі Селищна
2020
на кладовище
рада
(2210)

5000

-

162012

-

169000

169000

-

64096

68896

-

133020

133020

57740

57740

-

40640

40640

-

18. Установка громадських Селищна
туалетів
рада

2020
(2210)

10000

10000

-

19. Закупівля
вогнегасників
20. Придбання дизпалива
для трактора (робота
по благоустрою)

2020
(2210)
2020
(2210)

1500

1500

-

36000

36000

-

Селищна
рада
Селищна
рада

-

VII Очікувані результати виконання програми
Виконання Програми дасть можливість:
покращити забезпечення водою та вуличним освітленням населені пункти;
створити належні умови для праці, відпочинку та побуту громадян;
покращити стан доріг комунальної власності та забезпечити безпечний рух
пішоходів;
покращити благоустрій населених пунктів.

Селищний голова

Т.МАРУСИЧЕНКО

