
 

 

                                                                                                                    

                                                                                          

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2020 с.В.Лучки   №63 

  

   

       Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  з метою покращення поліпшення соціальної та 

виробничої інфраструктури населених пунктів Великолучківської  сільської 

територіальної громади, заслухавши інформацію сільського голови, сільська 

рада вирішила: 

              1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2021 рік (додається). 

              2. Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради 

передбачити фінансування Програми за рахунок коштів загального та 

спеціального фондів сільського бюджету на 2021 рік. 

              3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.). 

 

 

Сільський голова                                                                              В.Коштура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про Програму  благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2021 рік 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення    третьої сесії  

восьмого скликання 

24.12.2020 №63 

 

 

Програма благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2021 рік  

 

1. Загальні положення. 

Сучасна громада Великолучківської сільської територіальної громади – 

система управління усіх сфер суспільного життя якого спрямовується на те, 

щоб піднести життєвий рівень населення до європейського зразка. В громаді 

розвиваються підприємства приватного бізнесу,  по мірі можливості 

вирішується та вдосконалюється базове забезпечення та покращення 

матеріально-технічної  частини  дошкільних та освітніх,  бібліотечних та 

медичних закладів. До складу Великолучківської сільської територіальної 

громади входять 17 населених пунктів: В.Лучки, Ракошино, Кайданово, 

Руське, Бенедиківці. Чопівці, Домбоки, Кальник, Кузьмино, Медведівці, 

Руська Кучава, Шкуратівці Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, 

Червеньово. За останні роки у населених пунктах громади  проведено значну 

роботу у сфері благоустрою вулиць, ремонту доріг,  зовнішнього освітлення, 

благоустрою кладовищ, а також вивезенню твердих побутових відходів та 

інших робіт. 

              Ця Програма може доповнюватися новими розділами та напрямами, 

уточнюватись у відповідності з бюджетними надходженнями. 

              Програма благоустрою 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 охорону і використання 

пам’ятників історії і культури", "Про поховання та похоронну справу". 

  

2. Мета програми 

              Основною метою Програми благоустрою є реалізація комплексу 

заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному 

стані, очищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, 

організаційно-правових і екологічних норм щодо поліпшення мікроклімату, 

санітарної очистки,  створення оптимальних умов праці, побуту та 

відпочинку населення. 

               Програмою благоустрою передбачається проведення конкретної 

роботи в наступних напрямах: 

 приведення громади до рівня європейських норм (утримання історико-

архітектурної спадщини, пам’ятників, площ, вулиць, тротуарів, встановлення 

та поновлення вказівників, табличок з назвами вулиць, дорожніх знаків, 

розмітки;тощо 

 покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених 

пунктів (організація роботи по прибиранню населених пунктів, забезпечення 

своєчасного і повного збору та вивезення ТПВ та нечистот, запобіганню 



виникнення стихійних сміттєзвалищ, формування крон дерев, косовиця 

трави; 

 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 та встановленню 

нових ліній зовнішнього освітлення  з застосування технологій та елементів 

енергозберігання); 

  продовження робіт по впорядкуванню території існуючих  та відкриття 

нових кладовищ по населених пунктах сільської територіальної громади; 

 створення дитячих майданчиків, спортивних площадок, тощо; 

 організація робіт з благоустрою, прибирання населених пунктів до 

відзначення державних свят, релігійних свят,  

 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 

спільно з організацією,що займається вивозом ТПВ роздільного збору 

побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем 

проживання, утримання в належному стані прибудинкової та прилеглої 

території; 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів, реалізації заходів Програми 

благоустрою 

        Реалізація Програми благоустрою буде здійснюватись шляхом 

виконання містобудівних, організаційних, інженерно-технічних, екологічних 

та економічно-обґрунтованих, першочергових заходів, що дадуть змогу 

забезпечити комплексний благоустрій території, а саме щодо: 

Загальних питань благоустрою: 

o дотримання вимог Правил благоустрою населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади; 

o підвищення якості ремонту, утримання об’єктів благоустрою; 

o захист об’єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших 

незаконних дій, збереження їх функцій; 

o технічна оцінка та обґрунтованість використання машин і 

механізмів, що використовуються під час утримання та ремонту об’єктів 

благоустрою; 

o створення безпечних умов праці персоналу та безпечних 

виробничих умов під час утримання та ремонту об’єктів благоустрою; 

Утримання вулично-дорожньої мережі та паркування транспортних 

засобів: 

o належний капітальний, поточний ремонт вулиць, доріг, тротуарів; 

o впровадження нових, прогресивних технологій, використовувати 

енергозберігаючі матеріали та компоненти для ремонту вулично-дорожньої 

мережі та утримання її в зимовий період; 

o облаштування, нанесення розмітки, належне утримання вулиць і 

місць визначених для паркування транспорту відповідно до чинного 

законодавства; 



Зовнішнього освітлення: 

o належне утримання, поточний ремонт, заміна окремих елементів, 

ліквідація аварійно-небезпечних ділянок (ситуацій) об’єктів зовнішнього 

освітлення населених пунктів; 

o автоматизація управління зовнішнім освітленням; 

o переоснащення, реконструкція, встановлення зовнішнього 

освітлення із запровадженням сучасних енергозберігаючих технологій; 

Утримання зелених насаджень: 

o обробка, захист, догляд за зеленими насадженнями   

o облаштування та відновлення клумб, газонів, систематичний 

догляд за ними; 

o постійний догляд за станом, благоустрій парків та скверів; 

Санітарна очистка: 

o розрахунок необхідної техніки та її використання для 

забезпечення належної санітарної очистки сіл (села); 

o ліквідація вогнищ лептоспірозу; 

Інженерний захист території: 

o організація відведення поверхневого стоку; 

o очистка системи дощової каналізації, поточний ремонт, промивка 

труб між люками до центральної каналізації. 

o розчистка від чагарників,мулу,побутового сміття водовідвідних 

каналів,мостових переходів під мостами та дорогами; 

              Заходи з виконання  Програми  благоустрою та показники їх 

результативності затверджуватимуться щорічно на сесії Великолучківської 

сільської ради територіальної громади при формуванні бюджету. 

 

4. Ресурсне забезпечення виконання завдань Програми благоустрою 

              Цільове фінансування Програми благоустрою здійснюватиметься 

згідно плану заходів на її проведення, що затверджується окремим рішенням 

сесією  Великолучківської сільської ради територіальної громади, 

передбачених бюджетом. 

              У ході реалізації заходів Програми благоустрою можливі 

корегування, зміни, уточнення, доповнення пов’язані з фактичним 

надходженням коштів на реалізацію розділів програми, уточненням обсягів 

робіт виходячи з реальних можливостей бюджету, результатів конкурсних 

переможців торгів та державних закупівель, згідно з законодавством. 

 

5. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми 

благоустрою 

          Виконання Програми благоустрою передбачено на період 2021 року 

щорічним аналізом використання коштів на заплановані роботи. 

         Збір, узагальнення, конкретний аналіз про виконання об’ємів 

запланованих заходів Програми благоустрою здійснюється виконкомом 

Великолучківської сільської ради із залученням безпосередніх виконавців 

щомісячно. 

         Щорічний звіт про виконання заходів Програми благоустрою 

подається на попередній розгляд постійних комісій з висновками та 

пропозиціями вносяться для розгляду на сесії Великолучківської сільської  

ради сільської територіальної громади. 



         Контроль за використанням бюджетних коштів спрямованих на 

забезпечення виконання Програми благоустрою здійснюються у 

встановленому законодавством порядку. 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

благоустрою 

          Однією з найбільших проблем є формування зовнішнього вигляду 

населених пунктів, придання їм естетично привабливого вигляду, 

покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та 

забезпечення безпеки життєдіяльності населення. 

 

ІІІ. Мета Програми благоустрою 

          Контроль за впорядкуванням та утриманням території   

Великолучківської сільської територіальної громади  в належному стані. 

 

IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми благоустрою 

населених пунктів Великолучківської  сільської територіальної громади  

на 2021 рік 

 

№ 

з/п 
Назва завдання 

Строк 

виконання 

заходу, 

показника 

Обсяги 

фінансуванні, 

грн.. Джерела фінансування 

 
Очікуваний результат 

1. 

Забезпечити поточне 

обслуговування мереж 

вуличного освітлення 

та установка нового  

На 

протязі 

року 

 В межах 

кошторисних 

призначень на 

2021 рік 
Місцевий бюджет 

Збільшення 

кількості 

відремонтованих 

світло точок, 

працюючих мереж 

освітлення 

2. 
Забезпечити зимове 

утримання доріг  

Осінньо-

зимовий 

період 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2021 рік  

Місцевий бюджет 

Збільшення площі 

доріг посипаних та 

очищених від снігу 

4. 

Забезпечити 

прибирання парків, 

скверів, площ, вулиць, 

кладовищ, ліквідація 

стихійних 

сміттєзвалищ, 

вивезення дорожнього 

сміття з території 

населених пунктів і 

кладовищ 

На 

протязі 

року 

 В межах 

кошторисних 

призначень на 

2021 рік 

Місцевий бюджет 
Забезпечення 

якісного прибирання 

5. 

Забезпечити 

озеленення територій, 

утримання зелених 

насаджень, косіння 

газонів, утримання 

парків 

Весняно-

осінній 

періоди 

- 

Місцевий бюджет 
Відновлення зеленої 

зони 

6. 

Закупівля інвентарю, 

матеріалів, 

устаткування 

На 

протязі 

року 

- 

Місцевий бюджет 
Покращення 

благоустрою  



освітлювального, 

електроламп, кабелю, 

технічної солі  для 

проведення робіт по 

благоустрою  

7. 
Інші послуги по 

благоустрою  

На 

протязі 

року 

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2021 рік 

Місцевий бюджет 
Покращення 

благоустрою  

8. 

Усунення вогнищ  

лептоспірозу. 

Дератизація в 

приміщеннях та 

відкритих територіях. 

Дезінфекція та 

знезараження води в 

водо джерелах 

На 

протязі 

року  

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2021 рік 
Місцевий бюджет  

Покращення 

санітарних умов 

10. 

Придбання  

спортивного інвентарю 

на майданчики 

На 

протязі 

року  

В межах 

кошторисних 

призначень на 

2021 рік 

Місцевий бюджет 

(спеціальний фонд)  

 Придбання  

спортивного 

інвентарю на 

майданчики 

 

Джерела фінансування 

Обсяг 

фінансування 

(тис.гривень) 

У тому числі  у 

2020 році 

Місцевий бюджет 

(загальний фонд) 

В межах 

кошторисних 

призначень на 2021 

рік 

В межах кошторисних призначень на 

2021 рік 

Місцевий бюджет  

(спеціальний фонд) 

В межах 

кошторисних 

призначень на 2021 

рік 

В межах кошторисних призначень на 

2021 рік 

Всього 400,0 тис.грн.  

 

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми благоустрою 

       Координацію щодо Програми  благоустрою виконує виконавчий комітет 

Великолучкіської  сільської  ради . 

      Звіт про виконання Програми благоустрою подається щорічно на сесію 

Великолучківської сільської ради не пізніше, ніж через місяць після 

завершення року. Відповідно до уточнення місцевого бюджету вносяться 

зміни до Програми благоустрою протягом поточного року. 
  

 

Сільський голова                                                           В.Коштура 

 
 


	Р І Ш Е Н Н Я

