
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Рокитнівської селищної ради
____________________ року № _____

ПРОГРАМА
фінансування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОКИТНЕ»

РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ на 2023 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Проєкт Програми схвалено рішенням виконавчого комітету
селищної ради від ____ _____________ 2022 року №____.

Ініціатор Програми: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОКИТНЕ»
РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

Розробник Програми: відділ житлово-комунального господарства,
транспорту, благоустрою та комунальної власності Рокитнівської
селищної ради.

Відповідальний виконавець Програми: КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «РОКИТНЕ» РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

Термін виконання Програми:  2023 рік.
Загальний обсяг фінансування Програми: 14300,00тис.грн..

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОКИТНЕ» РОКИТНІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – КП «Рокитне») відповідно до його
функціонального призначення, щодо забезпечення та утримання в належному
санітарно-технічному стані території Рокитнівської селищної територіальної
громади (далі – територіальна громада) та покращення її естетичного вигляду
в галузі житлово – комунального господарства.

Кошти бюджету територіальної громади спрямовуються на:

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з
утримання територій населених пунктів територіальної громади у належному
стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування,
природних ландшафтів, а також інших природних комплексів і об'єктів;

- своєчасне здійснення розрахунків із заробітної плати, оплати поточних
рахунків за спожиті енергоносії, комунальні послуги, матеріально-технічні
ресурси, сплату податків і зборів , придбання паливно-мастильних матеріалів;

- удосконалення, утримання та розвиток комунальних доріг та
дорожньої інфраструктури;

- покращення якості послуг;
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- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для
стабільної роботи;

- подолання наслідків стихій, надзвичайних ситуацій та аварій;

- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу;

- підготовка до роботи в осінньо-зимовий період;

- забезпечення інших заходів.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

Благоустрій населених пунктів територіальної громади.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Пріоритетними завданнями, на виконання яких спрямована Програма, є:

- утримання і санітарна очистка населених пунктів територіальної
громади;

- утримання вулично-шляхової мережі територіальної громади;
- придбання посипних та щебеневих матеріалів, реагентів;
- оренда необхідної кількості машин, механізмів, спеціалізованої техніки;
- поточне утримання вуличного освітлення;
- озеленення населених пунктів;
- обрізка та зрізка дерев;
- утримання в’їзних знаків в належному стані;
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
- утримання ливневих (дощових) вуличних каналізацій та канав;
- попередження аварійності на дорогах шляхом встановлення дорожніх

знаків;
- санітарне утримання вулиць в осінньо-зимовий період;
- ліквідація аварійної ямковості в осінньо-зимовий період;
- поточний ремонт доріг та їх утримання;
- поточний ремонт, укладання тротуарної плитки, бордюру;
- придбання обладнання, матеріалів, інвентарю;
- придбання спецодягу та взуття;
- благоустрій територіальної громади.

ФІНАНСОВА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади, шляхом
надання поточних трансфертів КП «Рокитне». для проведення робіт по
благоустрою населених пунктів територіальної громади.

Заходи та обсяги фінансування:
- оплата праці – 4293809,20 грн;
- нарахування на заробітну плату – 959238,02 грн;
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- паливно-мастильні матеріали – 480000,00 грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар 577910,00 грн;
- придбання холодного асфальту;
- придбання посипочного матеріалу в осіньо–зимовий період (відсів, сіль);
- придбання матеріалів, інвентарю та інструменту для виконування

поточних робіт;
- придбання спецодягу, спецвзуття та рукавиць;
- оплата енергоносіїв – 10000,00 грн;
- канцтовари – 5000,00 грн;
- запчастини до тракторів МУП-351, Беларусь 320.4, МТЗ-80, екскаватор

колісний ЕО-2621В – 150000,00 грн;
- програма M.E.Doc – 5000,00 грн;
- придбання посипних та щебеневих матеріалів, реагентів – 1500000,00

грн.;
- орендна необхідної кількості машин, механізмів, спеціалізованої техніки

– 200000,00 грн.
Разом – 8180957,22 грн.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку для
населення територіальної громади.

Покращення санітарно-технічного стану та благоустрій території
Рокитнівської селищної територіальної громади.

МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАВДАНЬ
ПРОГРАМИ

Відповідальними за виконання заходів Програми є КП «Рокитне».
Збір, узагальнення, конкретний аналіз про виконання об’ємів

запланованих заходів Програми здійснюється відділом житлово-комунального
господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності селищної
ради; відділом земельних відносин та екологічних питань селищної ради з
залученням безпосередніх виконавців.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання завдань Програми, здійснюється у встановленому
законодавством порядку.

Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ


