
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Рокитнівської селищної ради
___________________ року № _____

Програма благоустрою населених
пунктів Рокитнівської селищної територіальної громади на 2023 рік

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

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

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

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

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

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

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Питання благоустрою населених пунктів Рокитнівської селищної
територіальної громади  на сьогоднішній день, є надзвичайно актуальним, що
зумовлено характеристиками умов життя громадян.

За останнє десятиліття у населених пунктах селищної громади
проведено значну роботу у сфері благоустрою вулиць, ремонту доріг,
зовнішнього освітлення, благоустрою кладовищ, а також вивезенню твердих
побутових відходів, встановлення дорожніх знаків, нанесенню дорожніх
розміток та інших робіт.

Програма благоустрою населених пунктів Рокитнівської селищної
територіальної громади на 2023 рік (далі – Програма) є конкретним та
логічним продовженням цієї роботи.

Програма може доповнюватися новими розділами та напрямами,
коригуватись у відповідності з бюджетними надходженнями.

Програма розроблена на виконання Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про
охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про
охорону атмосферного повітря», «Про відповідальність за правопорушення у
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сфері містобудівної діяльності», «Про охорону і використання пам’ятників
історії і культури», «Про рекламу».

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо
забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів
благоустрою, очищення та озеленення територій, а також дотримання
соціально-економічних, організаційно-правових і екологічних норм щодо
поліпшення мікроклімату, санітарної очистки, естетичного оновлення
фасадів будинків, прибудинкових територій, створення оптимальних умов
праці, побуту та відпочинку населення.

Програмою передбачається проведення конкретної роботи в наступних
напрямах:

- приведення населених пунктів селищної громади до рівня
європейських норм (утримання історико-архітектурної спадщини,
пам’ятників, площ, вулиць, тротуарів, впорядкування зовнішньої реклами,
встановлення та поновлення вказівників, табличок з назвами вулиць,
дорожніх знаків, розмітки);

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених
пунктів (організація роботи по прибиранню населених пунктів, забезпечення
своєчасного і повного збору та вивезення твердих побутових відходів та
нечистот, запобіганню виникнення стихійних сміттєзвалищ, формування
крон дерев, косовиця трави, удосконалення облаштування контейнерних
майданчиків, ремонт та заміна контейнерів для збору сміття, паркування
транспортних засобів;

- утримання, догляд, насадження дерев, зрізка аварійних, сухих,
утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;

- забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, тротуарів
(поточне утримання, продовження робіт з реконструкції зовнішнього
освітлення  з застосування технологій та елементів енергозбереження);

- забезпечення належних умов для поховань померлих (продовження
робіт по впорядкуванню кладовищ);

- створення дитячих майданчиків, спортивних площадок, тощо;
- залучення до виконання робіт по благоустрою осіб з числа

безробітних (зареєстрованих у центрі зайнятості), осіб, яким призначено
громадські та суспільно корисні роботи;

- створення умов (там, де ще не створено) для безперешкодного
доступу осіб з обмеженими фізичними вадами та можливостями до об’єктів
адміністративного, соціального та культурно-просвітницького напрямів,
магазинів, громадського харчування;

- організація робіт з прибирання населених пунктів до відзначення
державних та релігійних свят, відзначення Дня сіл та селищ, фестивалів та
інших масових заходів;
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- організація робіт з благоустрою в зонах масового відпочинку
населення;

- проведення профілактичної роз’яснювальної роботи серед населення,
власників комерційних структур щодо дотримання правил благоустрою,
санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, запровадження
роздільного збору побутових відходів, вигулювання та утримання домашніх
тварин, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.

4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОГРАМИ

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом виконання
містобудівних, архітектурно-художніх, організаційних, інженерно-технічних,
екологічних та інших заходів, що дадуть змогу забезпечити комплексний
благоустрій території, а саме щодо:

1. Загальних питань благоустрою:
- дотримання вимог Правил благоустрою, дотримання чистоти та

громадського порядку на території Рокитнівської селищної територіальної
громади;

- проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів благоустрою;
- підвищення якості ремонту, утримання об’єктів благоустрою,

належна гарантія;
- захист об’єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших

незаконних дій, збереження їх функцій;
- технічна оцінка та обґрунтованість використання машин і механізмів,

що використовуються під час утримання та ремонту об’єктів благоустрою;
- створення безпечних умов праці персоналу та безпечних виробничих

умов під час утримання та ремонту об’єктів благоустрою;
- систематичне висвітлення в засобах масової інформації та на

офіційному веб-сайті Рокитнівської селищної ради проблемних питань і
шляхів їх вирішення;

- належне утримання та впорядкування кладовищ;
- проведення земляних робіт;
- закупівля інвентарю, матеріалів та обладнання для проведення

благоустрою.
2. Утримання вулично-шляхової мережі та паркування транспортних

засобів:
- належний капітальний, поточний ремонт, реконструкція вулиць,

доріг, тротуарів, автостоянок, між будинкових проїздів та їх утримання;
- впровадження нових, прогресивних технологій, використовувати

енергозберігаючі матеріали та компоненти для ремонту вулично-шляхової
мережі та утримання її в зимовий період;

- облаштування, нанесення розмітки, належне утримання вулиць і місць
визначених для паркування транспорту відповідно до чинного законодавства;
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- закупівля, виготовлення табличок з назвами вулиць, дорожніх знаків;
- виготовлення, коригування проектно-кошторисної документації на

капітальний та поточний ремонт, реконструкцію об`єктів благоустрою,
об`єктів вулично-транспортної мережі, об’єктів зовнішнього освітлення.

3. Зовнішнього освітлення:
- належне утримання, поточний ремонт, ліквідація аварійно-

небезпечних ділянок (ситуацій) об’єктів зовнішнього освітлення населених
пунктів;

- автоматизація управління зовнішнім освітленням;
- переоснащення, реконструкція, встановлення зовнішнього освітлення

із запровадженням сучасних енергозберігаючих технологій;
- закупівля електротоварів для вуличного освітлення;
- оплата електроенергії за вуличне освітлення.
4. Утримання зелених насаджень:
- обробка, захист, догляд за зеленими насадженнями від шкідників та

збудників хвороб;
- облаштування та відновлення клумб, газонів, систематичний догляд

за ними;
- утримання, догляд, насадження дерев, зрізка аварійних, сухостійних

дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;
- придбання посадкового матеріалу (саджанців дерев, кущів, квітів).
5. Санітарна очистка:
- організація та вдосконалення роботи по прибиранню та вивозу

твердих побутових відходів на сміттєзвалище;
- розрахунок необхідної техніки та її використання для забезпечення

належної санітарної очистки населених пунктів;
- упорядкування сміттєзвалищ;
- прибирання населених пунктів, забезпечення збору та вивезення

твердих побутових відходів, запобігання виникненню стихійних
сміттєзвалищ.

6. Інженерний захист території:
- організація відведення поверхневого стоку;
- належний капітальний, поточний ремонт, реконструкція дощових

каналізацій, прочистка, поглиблення дощових канав та їх утримання.

5. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету
Рокитнівської селищної територіальної громади та інших джерел, не
заборонених законом.
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6. МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАВДАНЬ
ПРОГРАМИ

Збір, узагальнення, конкретний аналіз про виконання об’ємів
запланованих заходів Програми здійснюється відділом житлово-
комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної
власності з залученням безпосередніх виконавців.

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

Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ


