
Додаток 

                                                                                               до рішення міської  ради  

                                                                                                  від  22.12.2017 р. №  2-11 

 

ПРОГРАМА 

благоустрою  території Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

 на 2018-2020 роки 
 

        Основна мета Програми – забезпечення утримання в належному санітарному стані 

території міста Кам’янка та сіл Тимошівка і Юрчиха (проїжджої частини, тротуарів, 

паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних 

комплексів в парках та скверах), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, 

раціональне використання та охорона об’єктів  благоустрою, створення умов щодо 

захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

 

Перелік завдань та заходів для реалізації Програми 

 

          Завданнями Програми - є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення 

утримання в належному санітарно-технічному стані території Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади та покращення його естетичного вигляду, створення 

оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей. 

         Основні заходи: 
- приведення центральних частин населених пунктів громади до рівня зразкових 

(утримання пам’ятних та в’їзних знаків, вулиць, тротуарів, відновлення фасадів будівель, 

впорядкування зовнішньої реклами, встановлення та поновлення вказівників, дорожніх 

знаків, розмітки); 

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів, 

організація робіт по прибиранню, забезпечення своєчасного і повного вивезення ТПВ та 

нечистот, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, утримання в належному стані зелених зон, 

регулювання чисельності безпритульних тварин, облаштування майданчиків для 

розміщення контейнерів для збору ТПВ, паркування транспортних засобів; 

- належне утримання вулично-дорожньої мережі, а саме проведення капітального та 

поточного ремонту доріг та вулиць з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, 

огорожі, утримання систем зливової каналізації, утримання зупинок транспорту; 

- окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, 

аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб та квітників, 

газонів, смуг зелених насаджень; 

- забезпечення якісного освітлення вулиць і тротуарів населених пунктів (поточне 

утримання, продовження робіт з капітального ремонту  зовнішнього освітлення з 

застосуванням енергозберігаючих технологій); 

- оновлення парку транспортних засобів у сфері благоустрою та санітарної очистки 

міста (придбання снігоприбиральної техніки);  

- забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування міських та 

сільських кладовищ); 

- створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення 

(впорядкування прибудинкових територій,  облаштування дитячих, спортивних 

майданчиків тощо); 

- залучення до виконання робіт з благоустрою осіб з числа безробітних на 

договірних засадах; 

-   створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 

можливостями до об’єктів  благоустрою (улаштування пандусів, з`їздів для інвалідів-



візочників на переходах, площах, тротуарах, обладнання світлофорних об’єктів 

системою звукового сповіщання тощо ); 

-   організація робіт з благоустрою при проведенні державних та місцевих свят; 

-   паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, площ, зелених 

насаджень тощо); 

-  проведення профілактичної, роз'яснювальної та виховної роботи серед населення 

щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в 

громадських місцях, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання. 

 

Очікувані результати 

 

У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників: 

             -Поліпшення санітарного та естетичного стану населених пунктів громади. 

             -Збільшення кількості обслуговуваних вулиць. 

             -Освітлення територій  населених пунктів відповідно до потреб громади. 

             -Збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього 

освітлення та інших об'єктів благоустрою за рахунок виконання робіт із капітального 

ремонту та послуг із технічного обслуговування. 

             - Поліпшення якості послуг з зовнішнього освітлення, з вивозу ТПВ. 

             - Забезпечення належних умов для відпочинку населення. 

 

Ресурсне забезпечення виконання завдань Програми. 

 

          Фінансування Програми здійснюватиметься згідно з планом заходів на її 

проведення , що затверджується окремим рішенням міської ради, в межах асигнувань, 

передбачених бюджетним шляхом спрямування коштів відповідним виконавцем. В ході 

реалізації заходів Програми можливі коригування пов’язані з фактичним надходженням 

коштів на реалізацію заходів Програми, уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних 

можливостей бюджету та коригування пов’язані із щорічним уточненням сумарної 

частини. 

 

 Фінансування  на утримання підрозділу планується здійснюється згідно з даними 

таблиці 
№ Заходи 2018 рік 

(план) 

2019 рік 

(прогноз) 

2020 рік 

(прогноз) 

1 2 3 

 

4 

 

5 

 - джерела фінансування з міського 

бюджету грн.: 

 

 -  в т.ч.загальний фонд 

-  в т.ч.спеціальний фонд   

 

15000000 

 

6000000 

9000000 

 

17000000 

 

7000000 

10000000 

 

 

19000000 

 

8000000 

11000000 

 

                               

    Секретар міської ради                                                                  А.М.Плєшкань 

 


