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БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ

xAPKIBCbKoi оБллстI
XL сесiя VII скликання

Рiшення
Вiд 23 грудня 2019 року

Про затвердясення програми благоустрою
населенпх пунктiв Крисинськоi сiльськоi
ради на 2020 piк

JYg 605-VI

вiдповiдно до Закону Украiни кпро мiсцеве самоврядування),

Крисинська сiльська рада

ВИРIШИЛА:

1, Затвердити Програму благоустрою населених пунктiв КрисинськоТ

сiльськоТ ради на 2020 piк /дода€ться/.

2. Контроль за викон iшення залишаю за собою.

Криспнський сiльсь БоБрик

{рдiньj



ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням XL cecii VII скликання
вiд 23.12,2019 р. Ns 605-VII

прогрАмА

загальнi положення

Питання благоустрою насеlrених пунктiв КрисинськоТ сiльськоТ ради, на

сьогоднiшнiй день, е надзвичайно актуальним, що зумовлено характеристиками

умов життя громадян населених пунктiв сiльськоi рали.' 
ПриведЪння територii сiл в належний стан, дотримання caHiTapHo-

гiгiенiчних норм, проведеннJI комплексного благоустрою населених пунктiв

крисинськоi сiльськоi ради - е основним завданням сlльськоl ради,

Мета Програмп

метою Програми е розроблення заходiв, спрямованих на проведення

комплексу робii з iнженерного захисту, розчищення, озеленення територiТ, а

також соцiально-економiчних, органiзацiйно-правових та екологiчних заходiв з

покращеннЯ мiкроклiмату, санiтарного очицення, зниження рiвня шуму та
iнше, що здiйснюеться на територii сiл для рацiонального використання,

належного утримання та охорони, створення умов щодо захисry i вiдновлення

сприятливого для житгедiяльностi людини довкiлля.
Програма розрахована на чотири роки. Фiнансування Програми

здiйснюстьЪя за рахунок коштiв, передбачених в загaчlьному та спецiальномУ

фондах мiсцевого бюджету.

OcHoBHi завдання Програми

Основними зав данями Програми е:

- органiзачiя забезпечення на територii сiл чистоти i порядку, дотримання
тишi в громадських мiсцях;

- органiзацiя мiсць вiдпочинку для населення;
- затвердження правил благоустрою територiй населених

Крисинськоi сiльськоi ради;
залучення на договiрних засадах коштiв i матерiально-технiчних pecypciB

юридичних i фiзичних осiб для здiйсяення заходiв з благоустрою

населених пунктiв Крисинськоi сiльськоi ради;
- здiйснення контролю за станом благоустрою та утриманням територiй,

iнженерних споруд та об'сктiв, пiдприемств, установ та органiзацiй,ix
озелененням, охороною зелених насаджень;

благоустроЮ населениХ пунктiв Крисинськоi сiльськоi ради на 2020 piK

пунктtв



- визначення мiсць стоянок транспортних засобiв на об'сктах благоустрою

цаселених пунктiв Крисинськоi сiльськоi ради, зовнiшнього освiтпення rа
санiтарного очищення територiт, TepMiHiB проведення робiт з утримання,

реконструкцii та капiтального ремонту об'ектiв благоустрою.

OcHoBHi заходи щодо реалiзацii Програми

}l!
з/п

Змiст заходу
Вiдповiдальнi

виконавцi
TepMiH

виконання

]

Заробiтна плата з нарахуванням

фiзичним особам за певнi види роботи
ло наведенн ю благоус грою

виконавчий
KoMiTeT

Постiйно

2

Будiвництво, ремонт асфальтового
покриття, вулиць, дорiг, прибудинко-
вих гериrорiй та угримання вуличь i

дорiг комунал ьноi власнос гi

виконавчий
KoMiTeT

Травень-
грудень

з

технiчне забезпечення озеленення
територii сiл (папчвно-масtпuльнi

маmерiалu, iнвенlпар. зеленi
насаdэtсення, KBimu)

виконавчий
KoMiTeT

Травень-
грудень

4

Органiзацiя санiтарного очищення
територii сiл:
- вивiз тверлих побутових вiдходiв

(негабаритнi)
- утримання дорiг в чистотi
- чистка вулиць вiд снiгу
- прибирання вулиць, мiсць загального

користування
- лiквiдацiя стихiйних звалиц

виконавчий
KoMiTeT

Постiйно

5
Утримання мереж вуличного
освiтлення (оплаmа за вuкорuсlпqну
елекmроенерziю)

виконавчий
KoMiTeT

Постiйно

6

Вiлновлення вуличного освiтленця та
проведення поточного ремонту
електромереж сiл (лiхпар| лаlttпu,

dропu, послу2u з уlпрllлlанllя вулuчноzо
освimпенн я)

виконавчий
KoMiTeT

Постiйно

1

Утримання в належному cTaHi та

улаштування дитячих, спортивних та
iнших майданчикiв для вiдпочинку
(фарба, iнсmрулlенm), придбання

дитячих майданчикiв та обкiс вiд
бур'янiв прилеглоi територiТ

виконавчий
KoMiTeT

Постiйно



майданчикiв (папuвно-масtпltпьнi
мапеоiапu)

8

Здiйснення профiлактичного ремонту
iсторичних пам'яlок. MoHyMeHTiB.

пам'ятних знак\в (фарба, iнсlпру,менm,

буdiвельнi маперiалu)

виконавчий
KoMiTeT

Постiйно

9

Видалення аварiйних сухостiйних
дерев. чагарникiв. vолодоi порослi.
косiння трави, кронування (п&пuвно,

маспllпьнi маперiалu, запчасmцнLl на

бензоксlсu, послуzа aBmoButuKu),

придбання бензокос та iнше

виконавчий
KoMiTeT

Постiйно

10

ЛКuiдuцi" аварiй та здiйснення

ремонту на iнженерних мережах та
iнших елементах благоустрою

виконавчий
KoMiTeT

Постiйно

1l

Здiйснення контролю з благоустрою
прилеглих земельних дiлянок до
iнливiдуальних доvоволодiнь.
пiдприемств, установ, органiзачiй, якi

розviшуюr ься на територiТ сiл та

утримують закрiплену за ними
територiю, Iнформl вання жителiB сiл
про необхiднiсть утримання територii
житлових будинкiв, присадибних
дiлянок в належному caHiTapHoMy cTaHi

виконавчий
KoMiTeT,

депутати
сiльськоi ради

За потребою

12

Виготовлення грошовоТ оцiнки земель

населених пунктiв Крисинськоi
сiльськоi ради

виконавчий
KoMiTeT,

спецiалiзоване
пiдприемство

,Що липня

lз

Здiйснення контролю за будiвництвом,
peKoHcr руклiсю. реставраLliсю.
поточним та капiтальним ремонтом
спорул iбулiвель на rериторii сiл. шо
знаходяться на балансi сiльськоТ ради
на пiдставi дозволу на виконання
будiвельних робiт, наданого в порядку,
визначеному ]аконодавством

виконавчий
KoMiTeT

Постiйно

\4

Облаштування мiсць вiдпочинку для
купання на ставках населених пlнктiв
сiльськоi ради (пвчанtlя, обспеlсення,
маtперiалu)

виконавчий
KoMiTeT

Травень-
липень

Секретар сiльськоi ради н. ФЕдько


