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Ініціатор розроблення Програми
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Дата, номер і назва документа
органу виконавчої влади про
розроблення Програми

3.

Розробник Програми

Виконавчий апарат Корюківської
міської ради

4.

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Корюківської
міської ради

5.

Учасники Програми

6.

Термін реалізації Програми

2019-2021 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідний для
реалізації програми, всього:

Міський бюджет

8.

у тому числі кошти міського
бюджету

Корюківська міська рада
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
Бюджетний кодекс України

Корюківська міська рада

4500,0 тис. грн., в тому числі:
2019 рік - 1000,0 тис. грн.
2020 рік - 1500,0 тис. грн.
2021 рік - 2000,0 тис. грн.
4500,0 тис. грн., в тому числі:
2019 рік - 1000,0 тис. грн.
2020 рік - 1500,0 тис. грн.
2021 рік - 2000,0 тис. грн.

Розділ 1. Зміст проблеми і обґрунтування необхідності її вирішення
Об'єкти благоустрою дворів в існуючому житловому фонді комунальної
власності громади Корюківської міської ради за багаторічний період експлуатації
зруйнувалися і не відповідають повною мірою сучасним вимогам. Із збільшенням
транспортного потоку значно зріс відсоток фізичного зносу асфальтобетонного
покриття внутрішньоквартальних проїздів і дворових територій. Термін служби
дорожніх покриттів дворових територій закінчився. Із-за відсутності складової на
виконання поточного ремонту дорожнього покриття в тарифі на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій практично не проводився
ремонт дворових територій, внаслідок чого прийшло в непридатність
асфальтобетонне покриття внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів.
Дворові території є важливою складовою частиною транспортної системи.
Від рівня транспортно-експлуатаційного стану дворових територій багато в чому
залежить якість життя населення.
Недотримання термінів служби дорожніх покриттів збільшує об'єми
руйнування асфальтобетонного покриття і не дає необхідного ефекту в збереженні
проїздів до житлової забудови. Значна частина асфальтобетонного покриття
внутрішньоквартальних проїздів має руйнування. Для виправлення ситуації, що
створилася, необхідно прийняти невідкладні заходи щодо якісної зміни стану
дворових територій, щоб забезпечити належне обслуговування мешканців громади.
Для приведення дворових територій до сучасних норм комфортності назріла
необхідність розробки Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій
забудові Корюківської міської ради на 2019-2021 роки (далі - Програма).
Розділ 2. Мета програми
Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові
здійснюється з метою:
- зниження фізичного зносу дорожнього покриття житлової забудови;
- підвищення рівня благоустрою прибудинкових та суміжних до них територій;
- охорони навколишнього середовища;
- створення безпеки і комфортних умов для учасників руху;
- забезпечення виконання заходів щодо підготовки житлового фонду до роботи в
осінньо - зимовий період;
- зниження експлуатаційних витрат на утримання житлового фонду та
покращення його обслуговування;
- захисту життя та здоров`я громадян;
- постійне підвищення комфорту проживання жителів громади

Розділ 3. Шляхи розв'язання проблеми
Проблема полягає в тому, що транспортно-експлуатаційний стан під’їзних
шляхів до багатоповерхових будинків не забезпечує комфортного, економного і
безпечного під’їзду до житлових будинків. У зв’язку з цим збільшуються витрати на
вивезення сміття, утримання прибудинкової території, обслуговування будинків та
їхніх житлово-комунальних систем експлуатаційними організаціями, несвоєчасно
надходять послуги машин швидкої допомоги, місцями виникають підтоплення
будинків.
Для розв’язання проблеми необхідно технічний та експлуатаційний стан
дворових територій довести до нормативного стану згідно ДСТУ, шляхом
проведення ремонту покриття доріг та проїздів.
Розділ 4. Основні завдання та заходи Програми
Частину коштів міського бюджету спрямувати в основному на збереження
існуючої мережі доріг та проїздів у житловій забудові Корюківської міської ради,
усунення підтоплення будинків, забезпечення безпеки руху на прибудинкових
територіях.
Програмою передбачається проведення робіт з поточного або капітального
ремонту, будівництва внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів.
Розділ 5. Очікувані результати від упровадження Програми
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг та проїздів житлової
забудови міста і приведення їх у відповідність до вимог нормативних документів;
- зменшення негативного впливу під’їзних шляхів до багатоповерхових
житлових будинків на навколишнє середовище (за рівнем шуму, рівнем
забруднення повітря, водних ресурсів і ґрунту);
- уникнення причин підтоплення будинків дощовими водами;
- безпечне та комфортне обслуговування будинків експлуатаційними
організаціями;
- своєчасне надання мешканцям будинків послуг швидкої допомоги.
Розділ 6. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету.
Реалізація Програми розрахована на 2019-2021 роки.
Загальний обсяг фінансування – 4500,0 тис. грн.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

