
 

 

Проект рішення 

 

 

 

Від «___» ___________ 2016 р.                      м. Бурштин                                           № ________ 

 

 

 

 

Про затвердження Програми благоустрою  

міста Бурштин на 2016 рік 

 

 

 

 

З метою виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розглянувши 

звернення комунального підприємства «Житловик» (лист від 11.01.2016 № 1), керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи рекомендації комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку, міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити Програму благоустрою міста Бурштин на 2016 рік (далі – Програма, 

додається) 

2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії  ради з 

питань бюджету та економічного розвитку.  

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до проекту рішення міської ради 

№ _____ від «__» __________ 2016 р. 

 

 

ПРОГРАМА 

Благоустрою міста Бурштин на 2016 рік 

 

1. Загальні положення 

Програма благоустрою м. Бурштин на 2016 рік розроблена на виконання Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», яка зумовлює загальний порядок планування, утримання 

і фінансування робіт з благоустрою міста, а також встановлює певний перелік заходів, об’єктів і 

пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою, санітарного стану і довкілля. 

Головною метою Програми є здійснення заходів для забезпечення належного стану 

об’єктів благоустрою. Однією з цілей стратегічного розвитку міста є створення безпечного та 

комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного 

рівня благоустрою. Роботи з благоустрою в місті здійснюються комунальним підприємством 

«Житловик». 

Візитною карткою міста  є його благоустрій. Оскільки враження кожного про населений 

пункт складається з того, який в ньому благоустрій, чистота, які дороги, тротуари, зупинки, 

зелені насадження, зовнішнє освітлення. 

2. Мета Програми 

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в 

належному санітарно-технічному стані території міста для створення оптимальних умов праці, 

побуту та відпочинку мешканців та гостей міста. 

Програмою передбачається проведення робіт щодо: 

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста (організація прибирання 

міста, забезпечення своєчасного вивезення твердих побутових відходів, ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ, косіння зелених зон, встановлення урн тощо); 

- проведення ремонту доріг, тротуарів та вулиць, прочистка зливової каналізації; 

- окультурення зелених насаджень з одночасно санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев 

та формування крон існуючих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень; 

- забезпечення міського освітлення міста (поточне утримання, впровадження 

енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення міста); 

- організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят; 

- ремонт вулично-дорожньої мережі та утримання її у зимовий період; 

- належне утримання зон зелених насаджень, парків, скверів; 

- проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед населення щодо 

дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, 

впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, участі громадян у наведенні 

порядку за місцем проживання; 

- удосконалення організації руху транспорту і пішоходів. 
 

3. Сфера застосування Програми 

Програма поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою. Високий рівень 

благоустрою міста є одним із чинників, який визначає його екологічний стан, що значно 

покращує навколишнє природне середовище. 

Кошти, які спрямовані на виконання даної Програми, на даний час та у перспективі, 

зумовлюють створення сприятливих умов для життя і діяльності людей, в тому числі 

покращення стану здоров’я.  



 

Необхідні обсяги фінансування з утримання об’єктів благоустрою 

1. Прибирання доріг, парків, скверів та тротуарів міста (щоденно)                 

                                                                 (в т.ч. нарахування на з/п)                                                                                  

2. Технічне обслуговування та утримання мереж вуличного освітлення  

     (щоденно)                                                                                                           

3. Заходи з озеленення та утримання зелених насаджень                                                    

 

4. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення ТПВ 

 

5. Зимове утримання доріг:                                                                                       

- посипка пісчаною сумішшю                                                           

- прогортання доріг, вулиць спецтранспортом                                                  

 

6. Утримання міського фонтану                                                                                

 

7. Обслуговування льодової арени                                                                            

 

8. Організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят  

  

 

Заключні положення 

 Джерелом фінансування Програми є кошти загального фонду бюджету м. Бурштин, 

виділених  в межах затверджених асигнувань на бюджетний 2016 рік та інші джерела 

фінансування не заборонені законодавством. 

 Виконання  Програми дасть можливість забезпечити підвищення рівня якості послуг, що 

надаються населенню з питань благоустрою та санітарної очистки. Зменшення шкідливого 

впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, 

створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами, підвищення 

ефективності функціонування підприємства з питань благоустрою та санітарної очистки. 

 Термін реалізації Програми – 2016 рік.  

 

 

 


