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Термін реалізації Програми
Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, усього:

1.
2.

Корюківська міська рада
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради
Виконком Корюківської міської ради,
комунальні підприємства міської
ради
Виконком Корюківської міської ради
Виконком Корюківської міської ради,
міські комунальні підприємства
«Корюківкаводоканал», КП
«Благоустрій», Корюківська ЖЕК»,
Корюківська дільниця ПАТ
«Облтеплокомуненерго», РЕМ,
Корюківське УГГ
2019-2021 роки
90000,0 тис.грн., в тому числі
2019 рік-25000,0 тис.грн.
2020 рік-30000,0 тис.грн.
2021 рік-35000,0 тис.грн.

І. Загальні положення
Благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення,
осушення та озеленення території, а також соціально-економічних,
організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату,
санітарного очищення, зниження рівня шуму 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 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.
Впродовж останніх років 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
зниження швидкості, нанесення дорожньої розмітки на пішохідних переходах,
ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкуванню прибудинкових територій,
місць відпочинку, встановленню дитячих та спортивних майданчиків,
капітальний ремонт тротуарів та ін.
З 01 січня 2017 р. до складу Корюківської міської ради входить сорок
населених пунктів: місто Корюківка та села: Трудовик, Лебіддя; Андроники,
Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка (колишня Наумівська сільська
рада); Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка (колишня
Будянська сільська рада); Воловики, Забарівка, Кирилівка, Нова Буда (колишня
Забарівська сільська рада); Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка,
Тютюнниця (колишня Тютюнницька сільська рада); Бреч, Гуринівка, Лубенець,
Нова Гуринівка, Озереди, Ховдіївка (колишня Брецька сільська рада); Будище,
Самотуги, Сядрине,Тельне (колишня Сядринська сільська рада); Хотіївка
(колишня Хотіївська сільська рада); Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, Заляддя,
Олійники, Рейментарівка (колишня Рейментарівська сільська рада).

ІІ. Мета Програми
Головна мета Програми: забезпечення стабільного функціонування
комплексу надання комунальних послуг жителям міста. Дія Програми
спрямована на створення можливостей підприємствам, організаціям, установам
здійснювати діяльність в сферах забезпечення благоустрою міста,
водопостачання, водовідведення, теплопостачання, ремонту житлового фонду,
будівництва та ремонту доріг, в інших сферах та надання можливості міській
раді в проведенні розрахунків за виконані роботи.
Програмою передбачається проведення робіт у наступних напрямках:
 Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану території міської
ради (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,
паркування транспортних засобів, встановлення урн для сміття тощо);
 Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням
дорожніх знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож 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 території міської ради);
 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
існуючих кладовищ 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;
 Забезпечення захоронення бездомних і безрідних людей;
 Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями до об’єктів благоустрою;
 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, впровадження роздільного збору твердих
побутових відходів, участі громадян у заходах з благоустрою за місцем їх
проживання.

ІІІ. Основні завдання Програми
Завданням Програми є надання міській раді здійснювати розрахунки за
виконані роботи в сфері господарської діяльності по забезпеченню благоустрою
міста, додаткова економічна та фінансова підтримка комунальних підприємств
Корюківської міської ради та можливість використання залучених коштів на
цілі покращення благоустрою та підтримки комунальних підприємств.
ІV. Заходи Програми
4.1. Благоустрій.
Учасники програми: міські комунальні підприємства, підприємства, залучені
для виконання робіт згідно укладених договорів.
Заходи:
- освітлення населених пунктів громади;
- утримання пляжів;
- утримання сміттєзвалищ;
- вивіз сміття;
- спилювання аварійних дерев в населених пунктах громади;
- очищення від снігу доріг та посипання;
- поточний ремонт доріг;
- капітальний ремонт доріг;
- реконструкція доріг;
- придбання огорожі кладовищ в населених пунктах громади;
- поточний ремонт об’єктів благоустрою (мости, шлюзи, меліоративні
системи);
- придбання огорожі колодязів питної води;
- благоустрій населених пунктів громади;
- інші, передбачені програмою заходи (включаючи ліквідацію аварійних
ситуацій на об’єктах комунальної сфери);
- придбання контейнерів;
- утримання адресного господарства;
- придбання дорожніх знаків;
- розмітка поверхонь доріг;
- дезінфекція колодязів питної води;
- роботи пов‘язані з поліпшенням технічного стану та благоустрій водойм,
відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного
стану річок громади;
- придбання матеріалів та ремонт водопровідних та каналізаційних систем;
- ремонт братських могил;
- придбання вбиралень;
- захоронення бездомних і безрідних людей;
- придбання предметів та матеріалів по благоустрою;
- придбання дитячих майданчиків;
- поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок;

- капітальний ремонт пішохідних доріжок;
- утримання полігонів побутових відходів.
4.2. Будівництво.
- реконструкція каналізаційно-насосної станції та каналізаційного колектора;
- капітальний ремонт мостів;
- капітальний ремонт станції біоочистки (розчистка ставка-накопичувача
стічних вод);
- капітальний ремонт, реконструкція вуличних водогонів;
- будівництво та реконструкція вуличного освітлення;
- будівництво майданчика для збору сміття;
-будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання з
використанням енергоощадного обладнання;
- реконструкція систем теплопостачання;
- будівництво пішохідних доріжок.
4.3. Охорона атмосферного повітря:
- міській раді проводити контроль за виконанням обов’язків підприємств,
установ, організацій, та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності щодо
охорони атмосферного повітря;
- за поданням обласної державної адміністрації та центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення, з урахуванням особливостей екологічної
ситуації населеного пункту міська рада може додатково встановити перелік
забруднюючих речовин, за якими здійснюється регулювання їх викидів на
відповідній території;
- за поданням обласної державної адміністрацій та центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення, міській раді, у разі перевищення
нормативів екологічної безпеки, на території м. Корюківка затвердити
відповідно до законодавства програму оздоровлення атмосферного повітря,
здійснити заходи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря.
V. Очікувані результати
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань
виконавцями, зазначеними у цій Програмі.
У результаті виконання програмних заходів в 2019-2021 роках буде
забезпечено надійне функціонування всього господарського та комунального
комплексів громади, здійснене заплановане будівництво та покращено
благоустрій населених пунктів Корюківської територіальної громади.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

