ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесіїміської ради
__________________________
__________________________
Міський голова
___________А.А. Цицюрський
ПРОГРАМА
соціально-економічного розвиткужитлово-комунального господарства
та благоустрою Барської ОТГ на 2018 рік
1.Загальні положення.
Програма
соціально-економічного
розвитку
житлово-комунального
господарствата благоустрою Барської ОТГ на 2018 рік (надалі Програма) розроблена
відповідно до:
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами
доповненнями).
 Закон України « Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 року №
2807-IV (зі змінами та доповненнями)
 Закон України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на
2011-2020 роки» від 05.03.2005 року №2455-ІV (зі змінами та доповненнями)
 Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 року №
1875-ІV змінами та доповненнями)
 Бюджетний Кодекс України
 Постанова КМ України від 17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами)
 Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального
господарства № 150 від 10.08.2004 року «Про затвердження Примірного переліку
послуг з утримання будинків, споруд та при будинкових територій та послуг з
ремонту приміщень, будинків, споруд».
Програма є нормативним документом, який визначає стратегію та
організаційну основу створення органом місцевого самоврядування правових,
адміністративних, управлінських, фінансово-господарських умов соціальноекономічного розвитку та благоустрою громади.
Реалізація програми передбачає взаємодію органу місцевого самоврядування з
населенням громади, підприємствами, установами, організаціями, що розташовані на
території ОТГ та тими, що надають соціальні та комунальні послуги.
Основним напрямом роботи комунального підприємства залишається вжиття
заходів для надання якісних послуг населенню громади з благоустрою та житловокомунальних послуг:
 забезпечення безперебійного надання послуг по санітарній очистці, вивозу та
утилізації твердих і рідких побутових відходів, озеленення та утримання об’єктів

комунальної власності; вивозу твердих і рідких побутових відходів, з метою
створення сприятливих умов для життєдіяльності громади;
 підвищення ефективності та надійності функціонування житловокомунального господарства, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку
громади та задоволення потреб населення в комунальних послугах;
 забезпечення вуличного освітлення та утримання на належному рівні
функціонування та збереження освітлювальних приладів на території Барської ОТГ;
 утримання в належному стані споруд та прибудинкових територій;
 недопущення утворення стихійних сміттєзвалищ;
 вирішення питань збирання, транспортування, утилізації сміття та твердих
побутових відходів;
 здійснення догляду за зеленими насадженнями уздовж вулиць і доріг, в парках,
скверах, на алеях, бульварах, об’єктах загального користування, санітарно - захисних
зонах, на прибудинкових територіях;
 утримання в належному стані обладнання дитячих, спортивних та інших
майданчиків.
Враховуючи необхідність задоволення потреб Барської міської територіальної
громади, для належноговиконання послуг по благоустрою, санітарній очистці,
утримання кладовищ, вивозу та сортуванню сміття і твердих побутових відходів,
озелененню, утриманню полігону твердих побутових відходів, недопущення
створення екологічної катастрофи, утримання житлового фонду, виникає потреба у
оплаті за надання даних послуг комунальну підприємству з бюджету міської
об’єднаної територіальної громади для забезпечення виконання вищезазначених
заходів.
2. Метою даної Програми є:
Реалізація комплексу заходів щодо забезпеченняутримання в належному
санітарно-технічному
стані
територіюБарської
ОТГ
та
житлового
фонду,покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умовпраці,
побуту та відпочинку мешканців та гостей ОТГ.Програмою передбачається
проведення роботи у наступних напрямках:
– покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану(організація прибирання
території ОТГ, забезпечення своєчасного і повноговидалення твердих і рідких
побутових відходів, ліквідація стихійнихсміттєзвалищ, покоси зелених зон, відлов
бродячих собак, облаштуваннямайданчиків для розміщення контейнерів для збору
твердих побутовихвідходів, встановлення урн длявипадкового сміття тощо);
– окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкоюсухих,
аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утриманняклумб, газонів,
смуг зелених насаджень;
– забезпечення якісного освітлення вулиць, дворів, парків та скверів Барської
ОТГ (поточне утримання,впровадження енергозберігаючих технологій в роботі

мережі зовнішньогоосвітлення на території ОТГ);
– забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкуванняіснуючих
кладовищ та проведення ряду заходів з відкриття нового);
– створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослогонаселення
(утримання та впорядкування прибудинкових територій,облаштування дитячих,
спортивних майданчиків тощо);
– залучення до виконання робіт із благоустрою території ОТГ осіб з
числабезробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а також
осіб засуджених до виконання громадських робіт;
– організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійнихта
місцевих свят;
– проведення профілактичної, роз'яснювальної та виховної роботи
середнаселення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм,
правилповедінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору
твердихпобутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за
місцемпроживання.
– підвищення ефективності та надійності функціонування комунального та
житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для
задоволення потреб населення і господарського комплексу в послугах з благоустрою
відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів;
 забезпечення беззбиткового, сталого функціонування підприємства
комунального господарства;
 надання ритуальних послуг, утримання місць захоронення.
 забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та
прибудинкових територій, підвищення експлуатаційних властивостей житлового
фонду та утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та
безпечної експлуатації;
 забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення і
господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до
встановлених нормативів і державних стандартів.
3. Виконавцем програми є Комунальне підприємство «Бар-благоустрій»Барської
міської ради.
4. Основні завдання Програми:
4.1. Програмою визначено такі основні завдання:
 організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житловокомунальних послуг;
 розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання, спрямованих
на технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства
та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;








впорядкування розрахунків підприємства за спожиту електроенергію;
впорядкування розрахунків підприємства за паливно-мастильні матеріали;
придбання матеріалів, обладнання для забезпечення статутної діяльності;
вчасна виплата заробітної плати з нарахуванням працівникам;
придбання малоцінних технічних засобів, інструментів, спецодягу, тощо;
подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; створення умов
для більш стабільної і беззбиткової роботи підприємства при здійсненні своєї
господарської діяльності;
 підвищення якісних і кількісних показників наданих підприємством послуг;
 підвищення надійності роботи виробничих потужностей підприємства;
 ефективне використання майна, що є власністю територіальної громади;
 дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при виробництві
та наданні послуг;
 забезпечення утримання та ремонт зовнішнього освітлення, розташованого на
території Барської міської ОТГ;
 ремонт та догляд пам’ятників;
 утримання полігону твердих побутових відходів (ТПВ);
 обслуговування світлофорів;
 впорядкування кладовищ;
 озеленення вулиць та утримання квітників;
 прибирання тротуарів і площ;
 вирішення питань збирання, транспортування, утилізація ТПВ та сміття;
 встановлення металевих турнікетів;
 полив вулиць;
 реконструкція зелених зон для відпочинку;
 реконструкція зливних каналізаційних систем;
 видалення аварійних дерев.
4.2. Здійснення внесків до статутного фонду комунального підприємства буде
проводитись на такі основні завдання:
 зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;
 придбання техніки;
 придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних робіт,
подолання наслідків надзвичайних ситуацій;
 придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення
господарських потреб підприємства;
 проведення інших видатків, що належать до капітальних витрат.
5. Джерелами фінансування Програми можуть бути:
 власні кошти підприємства;
 кошти передбачені в бюджеті на 2018 рік Барської міської ради;

 додаткові надходження;
 субвенції та дотації залучені з інших бюджетів в бюджет міської ради;
 гранти, кредити міжнародних організацій, благодійні внески; іноземні
інвестиції та кошти фізичних, юридичних осіб;
 кредити вітчизняних комерційних банків.
До Програми додається додаток використання коштів.
6.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням
6.1 Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Барської міської ради у
партнерстві з комунальним підприємством «Бар-благоустрій». У випадку
необхідності коригування даної Програми, відповідні зміни до неї вносяться
рішенням Барської міської ради.
6.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний
виконавець.
7. Очікувані результати:
 забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної
якості;
 покращення технічного стану будинків та умов проживання у них;
 зменшити до рівня експлуатаційної безпеки знос основних фондів та витрати,
втрати при наданні послуг;
 забезпечення сталої та ефективної роботи підприємства;
 покращення екологічної ситуації на території Барської ОТГ;
 поліпшення санітарного стану на території Барської ОТГ;
 забезпечення відрахування в бюджет в межах бюджетного розпису;
 ліквідування заборгованості за спожиту електроенергію та платежів до
бюджету;
 скорочення нераціонального використання ресурсів на підприємстві.
 зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнєприродне
середовище та здоров’я людини;
 створення умов для очищення місць загального користування від забруднення
побутовимивідходами;
 підвищення ефективності функціонування підприємств з питань благоустрою
та санітарної очистки;
 економія енергоресурсів шляхом впровадженню енергозберігаючих заходів;
Начальник КП «Бар-благоустрій»

В.П. Калашнік

Додаток до Програми

Благоустрій ОТГ
1. Будівництво кладовища
2. Реконструкція старого кладовища
3. Капітальний ремонт зовнішнього освітленняблизько
50 вулиць Барської ОТГ
4. Облаштування зливової каналізації, водовідведення:
 Св.Миколая, Б.Сфорци, Плотинна
 Машинобудівників, Вишнева
 Матросова
 І.Франка
 М.Туніка
 О.Кошового
 Кооперативна
5. Благоустрій міського парку (залишки фортеці)
6. Облаштування контейнерних майданчиківдля збору ТПВ
7. Встановлення камер відео спостереження навулицях міста
8. Озеленення, облаштування квітників
9. В становлення спортивно-ігрових майданчиків
10. Встановлення лавочок, урн
11. Декоративне освітлення
12. Ремонт пам’ятника загиблим воїнам (міськийпарк)
13. Завершення облаштування муніципальногопритулку
для тварин
14. Санітарна очистка вулиць
15. Утримання та догляд кладовища
16. Утримання вуличного освітлення
17. Створення умов по дотриманню водного режиму міського
водосховища та поліпшенняйого екологічного стану
18. Кронування дерев
19. Утримання та догляд клумб міста
20. Заходи по доглядуза безпритульними тваринами
21. Утримання міської вбиральні
Полігон ТПВ
1. Створення інфраструктури на полігоні ТПВ
2. Придбання техніки (навантажувач, причеп)
Придбання техніки та механізмів
1. Асенізаційна машина
2. Причеп тракторний 2ПТЗ-6
3. Придбання GPS обладнання
4. Ремонт та модернізація екскаватора ЕО 2621

- 1 500000,00 грн.;
- 271000,00 грн.;

ВСЬОГО

- 29081000,00 грн

- 2200000,00 грн.
- 1500000,00 грн.;
- 1 100000,00 грн.;
- 500000,00 грн.;
- 600000,00 грн.;
- 1800000,00 грн.;
- 150000,00 грн.;
- 300000,00 грн.
- 600000,00 грн.;
- 200000,00 грн.;
- 140000,00 грн.;
- 50000,00 грн.
- 200000,00 грн.;
- 100000,00 грн.;
- 120000,00 грн.;
- 200000,00 грн.;
- 100000,00 грн.;
- 4 400 000,00 грн.;
-265000,00грн.;
- 1 200000,00грн.;
- 125000,00грн.;
- 100000,00грн.;
- 120 000,00грн.;
-210 000,00грн.;
- 300 000,00 грн.;
-9120000,00 грн.;
- 800000,00 грн.
-400000,00грн.;
-250000,00 грн.;
-20000,00 грн.;
-140 000,00 грн.

