
 

 
УКРАЇНА 

 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

  29 січня 2021 року                                                                                               №188- VІІІ 

Про  затвердження Програми розвитку житлово –  

комунального господарства та благоустрою  

населених пунктів Саф’янівської сільської ради   

на 2021-2023 роки 

          

        Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», з метою здійснення 

заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади, 

утримання їх в належному стані, покращення умов проживання мешканців населених 

пунктів громади, забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності людини,  

забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення і господарського 

комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і 

державних стандартів,  Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму   розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою 

населених пунктів Саф’янівської сільської ради  на 2021-2023 роки (додається). 

2. Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюється в межах затверджених 

бюджетних призначень у рішенні сільської ради про місцевий бюджет на відповідний рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну депутатську комісію з 

питань  інфраструктури, доріг та транспорту, житлово-комунального господарства та 

управління комунальною власністю. 

 

 

 

Саф’янівський сільський  голова                                                       Наталя ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Програма розвитку житлово – 

комунального господарства та благоустрою 

населених пунктів Саф’янівської сільської ради 

на 2021-2023 роки 

 

ПАСПОРТ 

програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених 

пунктів Саф’янівської сільської ради 

на 2021-2023 роки 

 

1 

 

Назва програми 

Програма розвитку житлово – 

комунального господарства та благоустрою 

населених пунктів Саф’янівської сільської ради 

на 2021-2023 роки 

2 Розробник програми Відділ житлово-комунального господарства, 

капітального будівництва, архітектури та 

транспорту Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області  

3 Відповідальні виконавці 

програми 

Відділ житлово-комунального господарства, 

капітального будівництва, архітектури та 

транспорту Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

4 Учасники програми Відділ житлово-комунального господарства, 

капітального будівництва, архітектури та 

транспорту Саф’янівської сільської ради, 

бюджетні установи, підприємства, організації, 

приватні підприємці 

5 Термін реалізації програми 2021-2023  роки 

6 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет, районний бюджет,обласний 

обласний бюджет та державний бюджет. 

7 Обсяги фінансування програми 

(тис. грн.) 

49 550.0 

8 Мета програми Здійснення заходів, спрямованих на підвищення 

рівня благоустрою населених пунктів громади, 

забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації  мереж водопостачання,  утримання 

їх в належному стані, покращення умов 

проживання мешканців населених пунктів 

громади, забезпечення сприятливого середовища 

для життєдіяльності людини,  забезпечення 

сталого розвитку та задоволення потреб 

населення і господарського комплексу в житлово-

комунальних послугах відповідно до 

встановлених нормативів і державних стандартів. 



9 Очікувані результати виконання 

програми 

Поліпшення екологічного і  санітарного стану та 

естетичного вигляду населених пунктів громади. 

 

I. Загальні положення  

           Житлово-комунальне господарство –  одна з найважливіших галузей 

господарського комплексу громади, що забезпечує його життєдіяльність. 

Благоустрій населених пунктів - це комплекс заходів для створення сприятливих 

умов життєдіяльності мешканців Саф’янівської сільської територіальної громади, що 

здійснюються з метою раціонального використання території громади, належного 

утримання, відновлення та охорони об’єктів благоустрою. 

          На сьогоднішній день для організації робіт та послуг в галузі  комунального 

господарства та благоустрою створено відділ житлово-комунального господарства, 

капітального будівництва, архітектури та транспорту Саф’янівської сільської ради.  Його 

діяльність спрямована на організацію обслуговування населених пунктів громади, 

забезпечення благоустрою  населених пунктів, обслуговування комунікаційних  

життєзабезпечуючих мереж. 

II. Мета програми 

         Метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня 

благоустрою населених пунктів громади, забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації  мереж водопостачання,  утримання їх в належному стані, покращення умов 

проживання мешканців населених пунктів громади, забезпечення сприятливого 

середовища для життєдіяльності людини,  забезпечення сталого розвитку та задоволення 

потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах 

відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів. 

III. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

Програма передбачає наступні шляхи реалізації:    

● впровадження заходів щодо покращення якості надання комунальних 

послуг, утримання населених пунктів громади; 

● впровадження інвестиційних процесів у галузі житлово-комунального 

господарства; 

● ефективне використання фінансових, людських та матеріальних ресурсів 

виробниками/виконавцями та споживачами комунальних послуг; 

● підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів; 

 проведення робіт з благоустрою; 

 утримання об’єктів зовнішнього освітлення; 

 утримання у належному стані сміттєзвалищ; 

 проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури; 

 утримання зелених насаджень в населених пунктах громади; 

 обслуговування та утримання мереж водопостачання. 

 

 Джерела фінансування:   

- місцевий бюджет;  

- обласний бюджет; 

- державний бюджет та інші джерела фінансування, незаборонені законодавством. 



IV. Основні завдання програми 

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:   

● організація ефективного управління у сфері виробництва і надання комунальних 

послуг;  

● розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання, спрямованих на 

технічне переоснащення підприємств комунального господарства та скорочення 

питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів. 

● покращення благоустрою населених пунктів громади та поліпшення санітарного 

стану територій  населених пунктів за рахунок виконання плану заходів із 

благоустрою комунальним підприємством, для підтримання належного санітарного 

стану, розчистки від снігових заметів  та боротьби з ожеледицею.  

● утримання зелених насаджень в населених пунктах громади (видалення аварійних 

дерев, формувальна обрізка дерев, викошування трави, посадка квітів на клумбах);  

● покращення зовнішнього вигляду об’єктів благоустрою, забезпечення у повному 

обсязі освітлення територій населених пунктів громади; 

●     покращення водопостачання. 

 

Організація реалізації програми та здійснення контролю за її виконанням 

1. Контроль за виконання даної Програми здійснює  сільська рада  та її виконавчий 

комітет. 

2. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення   

виконання   Програми,   здійснюється   в   порядку, встановленому бюджетним 

законодавством України. 

V. Фінансова забезпеченість програми 

 Фінансування Програми здійснюється за умови затвердження бюджетних 

призначень на її виконання рішенням сільської ради про місцевий бюджет на відповідний 

рік (рішенням про внесення змін до місцевого бюджету на відповідний рік) згідно з 

розписом місцевого бюджету. 

Обсяги фінансування Програми в межах можливостей місцевого бюджету на 

відповідний рік.  

     Джерелами фінансування заходів  Програми є: 

 кошти місцевого бюджету; 

 кошти державного бюджету України; 

 кошти обласного бюджету; 

 благодійні внески; 

 кошти   фізичних і юридичних осіб; 

 інші джерела. 

VI. Очікувані результати виконання програми 

1.Забезпечення надання населенню комунальних послуг належної якості;  

2.Забезпечення умов безпечного проживання мешканців населених пунктів громади; 

3.Забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств галузі комунального 

господарства; 

 4. Покращення екологічної ситуації в населених пунктах громади; 

 5.Економія енергоресурсів шляхом впровадженню енергозберігаючих заходів; 

 6. Підвищення надійності та якості енергозабезпечення населених пунктів громади; 

7. Забезпечення повного освітлення територій населених пунктів громади із 

застосуванням  енергозберігаючих світильників; 

8. Поліпшення екологічного і  санітарного стану та естетичного вигляду населених  

пунктів громади. 

 



Саф’янівський сільський  голова                                                               Наталя Тодорова 

 

Заходи щодо виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Саф’янівської сільської ради 

на 2021-2023 роки 
№ 

п/п 

Зміст заходу Термін виконання Відповідальний Сума 

(тис. грн) 

1 

Утримання в належному стані об’єктів та 

елементів благоустрою населених пунктів 

громади (ручне прибирання, вивіз сміття та 

прибирання стихійних сміттєзвалищ, 
знесення аварійних дерев, формувальна 

обрізка дерев, посипка протиожеледною 

сумішшю, очистка від снігу, придбання 
відсіву солі, ГСМ, фарби, викошування 

трави, посадка квітів на клумбах, придбання 

саджанців, придбання інших предметів та 

матеріалів)  

 

Протягом періоду 

Саф’янівська 

сільська рада, 
Відділ житлово-

комунального 

господарства, 
капітального 

будівництва, 

архітектури та 

транспорту, 
старости. 

2000,0 

2 Придбання господарського приладдя для 

виконання робіт по благоустрою населених 

пунктів: с. Багате, с. Броска, с. Каланчак, с. 

Кам’янка, с. Кислиця, с. Комишівка, с. 

Ларжанка, с. Лощинівка, с. Матроска, с. 

Муравлівка, с. Нова Некрасівка, с. Озерне, с. 

Першотравневе, с. Саф’яни, с. Стара 

Некрасівка, с. Утконосівка 

 

 

1000,0 

3 Проведення  очистки прибережних смуг  

(До Дня Довкілля) 

500,00 

4 Поточний ремонт сфери ЖКГ 5000,0 

5 Благоустрій  кладовищ сіл громади 500,00 

6 Забезпечення освітлення територій 

населених пунктів громади 

3000,00 

7 Утримання працівників з благоустрою, 

наглядачів за місцями поховання, 

працівників по обслуговуванню 

водопровідних мереж, електриків та іншого 

персоналу 

 

36 250,0 

8 Послуги технічного обслуговування систем 

відеоспостереження 

300,0 

9 Утримання, ремонт мереж водопостачання, 

послуги з дослідження показників води 

1000,0 

Разом 49550,0 

                     

Саф’янівський сільський  голова                                                               Наталя Тодорова 

 


