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Міської програми розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради
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Ініціатор
Корюківська міська рада
розроблення
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Закон України «Про місцеве самоврядування в
назва документа Україні»
органу
виконавчої вади
про розроблення
Програми
Розробник
Виконавчий апарат Корюківської міської ради
Програми
Співрозробники Виконком Корюківської міської ради, комунальні
програми:
підприємства міської ради
Відповідальний
Виконком Корюківської міської ради
виконавець
Учасники
Комунальні Підприємства Міста:
Програми
КП «Корюківкаводоканал»;
КП «Убідське»;
КП «Благоустрій»;
Корюківська ЖЕК;
РКСЛП «Корюківкаліс».

Інші підприємства, установи, організації:
АТ «Чернігівгаз»;
АТ «ОТКЕ»;
Деснянське БУВР;
АТ «Чернігівобленерго»;
Чернігівська ОДА;
Служба автомобільних доріг у Чернігівській обл.
7 Термін реалізації
2019-2024 роки
Програми
8. Загальний обсяг
Всього 2019 2020 2021 2022 2023 2024
фінансових ресурсів 225829,0 25000,0 30000,0 35829,0 40000,0 45000,0 50000,0
необхідний для
реалізації прогрпми,
тис.грн. у тому
числі:

кошти міського
бюджету
кошти
державного
бюджету

225000,0
829,0

25000,0 30000,0 35000,0 40000,0 45000,0 50000,0

829,0

І. Загальні положення
Житлово-комунальне господарство - це одна з найважливіших галузей
господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність - це
провідна галузь, що створює необхідні умови для життєдіяльності населення,
покликана виконувати комплекс робіт і послуг з утримання і ремонту житлового
фонду, вулично-дорожньої мережі, зовнішнього освітлення, благоустрою міста,
озеленення, тощо.
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 та з метою реалізації на території громади державної політики, власних
повноважень міської ради в сфері розвитку, реформування та утримання
житлово - комунального господарства, створення умов щодо утримання,
відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища
та забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами.
Виконання Програми передбачає :
 Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання
та використання ресурсів;
 Покращення екологічного та санітарного стану міста;
 Прозорість прийнятих рішень щодо реформування житлово-комунального
господарства міста.
Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та
комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення
належного рівня благоустрою та якості надання комунальних послуг.
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.

ІІ. Мета та завдання програми
Головною метою Програми є здійснення заходів щодо підвищення
ефективності
та
надійності
функціонування
житлово-комунального
господарства, задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних
послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів,
гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, забезпечення реалізації державної
політики, визначеної у сфері житлово-комунального господарства.
Програмою передбачається проведення робіт у наступних напрямках:
Реалізація Програми передбачає виконання наступних завдань:
- підвищення якості житлово-комунальних послуг;
- удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством,
розвиток конкуренції та сучасних форм самоорганізації населення у даній
сфері;
- сприяння створенню нових ОСББ;
- створення конкурентного середовища на ринку комунальних послуг;
- проведення поточних та капітальних ремонтів;
- проведення робіт з ремонту внутрішньодворових проїздів та тротуарів із
забезпеченням водовідведення в житловій забудові;
- покращення технічного стану доріг шляхом проведення поточних та
капітальних ремонтів доріг з посиленням конструкцій;
- влаштування інженерних мереж та дорожнього покриття в приватній забудові;
- проведення робіт з ремонту покриття тротуарів або повна його заміна;
- розбудова мережі велоруху (велодоріжок, велосмуг, вело- пішохідних доріжок
тощо);
- поступове покриття міста мережею велостоянок та розвиток мережі
велопрокату;
- пропаганда та підвищення культури дотримання велосипедистами правил
дорожнього руху тощо;
- покращення якості роботи системи зливової каналізації, розбудова нової;
- зменшення концентрації дорожньо-транспортних пригод на аварійнонебезпечних ділянках шляхом розроблення схеми організації дорожнього
руху;
- покращення стану мостів та шляхопроводів;
- покращення якості зовнішнього освітлення міста;
- впровадження ефективних енергозберігаючих заходів;
- оновлення зелених насаджень та розвиток озеленення міста;
- забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин;
- підвищення екологічної свідомості мешканців міста;
- розширення мережі дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території
міста та забезпечення благоустрою існуючих майданчиків.

ІІІ. Заходи Програми
Для досягнення Мети та виконання завдань Програми відповідальні виконавці та
учасники Програми здійснюють комплекс наступних заходів:
- утримання сміттєзвалищ;
- утримання полігонів побутових відходів.
- збирання, сортування, вивезення та захоронення відходів;
- спилювання аварійних, перерослих дерев в населених пунктах громади;
- зимове утримання вулично-дорожньої мережі;
- поточний ремонт доріг;
- розмітка поверхонь доріг;
- капітальний ремонт та реконструкція доріг;
- поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок;
- утримання адресного господарства;
- придбання дорожніх знаків;
- придбання техніки та обладнання для комунальних підприємств міської
ради;
капітальний ремонт та/або реконструкція пішохідних доріжок;
прибирання (підмітання, миття тощо) вулично-дорожньої мережі,
утримання в належному санітарному стані доріг та тротуарів;
- освітлення населених пунктів громади;
- утримання пляжів;
- придбання та встановлення огорожі в населених пунктах громади;
- поточний ремонт об’єктів благоустрою (мости, шлюзи, меліоративні
системи тощо);
- роботи пов‘язані з поліпшенням технічного стану та благоустрій водойм,
відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного
стану річок громади;
- роботи пов’язані з попередженням та ліквідацією наслідків повені та паводків
зокрема утримання в належному стані мережі зливової каналізації, пропускних
труб та каналів тощо;
- утримання в належному стані колодязів питної води;
- благоустрій населених пунктів громади;
- інші, передбачені програмою заходи (включаючи ліквідацію аварійних
ситуацій на об’єктах комунальної сфери);
- придбання контейнерів для збору сміття;
- придбання матеріалів та ремонт водопровідних та каналізаційних систем;
- ремонт та належне утримання меморіальних об’єктів;
- придбання або будівництво громадських вбиралень;
- придбання предметів та матеріалів по благоустрою;
- придбання дитячих та спортивних майданчиків;
- поховання бездомних і безрідних людей;
- реконструкція, капітальний та поточні ремонти каналізаційно-насосних
станцій та колекторів;
- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти мостів,
шляхопроводів та естакад;

- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти станцій
очистки стічних вод;
- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти полів
фільтрації стічних вод;
- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти вуличних
водогонів;
- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти вуличного
освітлення;
- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти майданчиків
для збору сміття;
- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти
артезіанських свердловин для питного водопостачання;
- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти системи
теплопостачання, розроблення схеми систем теплопостачання населених пунктів
громади;
- інші заходи передбачені Законом України Про благоустрій населених пунктів,
Законом України Про житлово-комунальні послуги та іншими нормативними
документами.
ІV. Джерела фінансування Програми
Джерелами фінансування Програми є:
-

кошти міського бюджету;
кошти державного, обласного та інших бюджетів;
кошти підприємств, установ та організацій – учасників програми;
інші джерела фінансування не заборонені діючим законодавством,
тому числі залучення:

коштів населення територіальної громади;

коштів міжнародної технічної допомоги та інші гранти;

коштів фінансових установ у вигляді кредиту чи лізингу;

у

V. Очікувані результати
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань
виконавцями, зазначеними у цій Програмі.
У результаті виконання програмних заходів в 2019-2024 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

А.ПЛЮЩ

Додаток
до Міської програми розвитку
житлово-комунального господарства
та благоустрою населених пунктів
Корюківської міської ради на 2019-2024 роки
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної власності
№
п/п
1.

2.

Найменування заходу
Придбання спеціалізованої
та
іншої
техніки
і
обладнання комунальному
підприємству «Благоустрій»
Придбання спеціалізованої
та
іншої
техніки
і
обладнання комунальному
підприємству
«Корюківкаводоканал»
Всього

Секретар міської ради

Джерела
фінансування

Всього
витрати

міський
бюджет
державний
бюджет
міський
бюджет
державний
бюджет

2042,0

119,0

529,0

529,0

1249,0

106,0

300,0

300,0

4120,0

1054,0

2019

У тому числі за роками
2020
2021
2022
2023

2024

тис.грн.
Відповідальний за
виконання заходу

686,0

641,0

596,0 Корюківська міська
рада, КП
«Благоустрій»

406,0

381,0

356,0 Корюківська міська
рада, КП
«Корюківкаводоканал»

1092,0 1022,0 952,0

Анастасія ПЛЮЩ

