
                                                                                              
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 27 листопада 2019 року                                                                                 № 12/84-19 

м. Бурштин 

 

Про затвердження Програми благоустрою   

та розвитку комунального господарства   

міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки  

 

З метою реалізації комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному 

санітарно-технічному стані територій міста Бурштин і села Вигівка, поточного ремонту  

об’єктів благоустрою, покращення естетичного вигляду, створення оптимальних умов для 

праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста Бурштин і села Вигівка, відповідно до 

ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації постійної 

комісії ради з питань бюджету та економічного розвитку, постійної комісії ради з питань 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, міська рада 

вирішила: 

 

 

1.  Затвердити Програму благоустрою та розвитку комунального господарства міста 

Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки (далі – Програма, додається).  

 

2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання Програми.  

 

3. Фінансовому відділу міської  ради, виходячи з можливостей дохідної частини, 

передбачити кошти на виконання заходів Програми.  

 

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

з  питань  бюджету  та  економічного  розвитку  В.  Рика,  голову  постійної  комісії ради з  

питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Т. Попика і 

першого заступника міського голови В. Гулика.  

 

          

 

         Міський голова                                                                               Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

від 27.11.2019 № 12/84 -19 

  

Паспорт 

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Бурштин і села 

Вигівка на 2020-2022 роки 

 

1.  
Ініціатор розроблення 

програми  

Сектор житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Бурштинської міської ради 

2.  Розробник програми  
Сектор житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Бурштинської міської ради 

3.  
Співрозробники 

програми  
КП «Житловик» 

4.  
Відповідальний 

виконавець програми  

Сектор житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Бурштинської міської ради 

5.  Учасники програми  КП «Житловик» 

6.  
Термін реалізації 

програми  
2020-2022 роки  

7. 

Етапи виконання 

програми  

(для довгострокових 

програм)  

І етап – 2020 рік 

ІІ етап – 2021 рік 

ІІІ етап – 2022 рік 

8.  

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми 

Міський бюджет 

 

9.  

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього,  

   

 

 у тому числі:   
9.1.  коштів міського бюджету  в межах кошторисних призначень 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства  

міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки 

 

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Бурштин і 

села Вигівка на 2020-2022 роки (далі – Програма) визначає загальний порядок планування 

ремонту, утримання і фінансування робіт з комплексного благоустрою міста Бурштин і с. 

Вигівка, а також встановлює певний перелік заходів, об’ємів і пропозицій щодо суттєвого та 

якісного покращення благоустрою та санітарного стану.  

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

27.11.2017 року № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території 

населеного пункту», Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою 

населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, та Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105. 

 
1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Місто Бурштин - місто-енергетик, потужне, сучасне промислове місто, яке працює 

як для територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка, так і для цілої України. 

За адміністративно-територіальним устроєм до складу територіальної громади 

входять 2  населених пункти: м. Бурштин та с. Вигівка. 

Площа населених пунктів: м. Бурштин - 979,9 га, с. Вигівка - 153 га. 

На території міста Бурштин і села Вигівка проживає 15 348 населення. 

Основними проблемами є низька платоспроможність за спожиті послуги, що 

призводить до накопичення заборгованості населення та інших споживачів перед 

підприємствами житлово-комунального господарства. Погіршення якості послуг з 

теплопостачання, водопостачання та збільшення витрат енергоресурсів через незадовільний 

стан водопровідних мереж. Значні технологічні витрати та втрати питної води у зв’язку із 

значною зношеністю мереж водопостачання. Висока собівартість послуг водопостачання та 

водовідведення через значне енергоспоживання. Застарілі технології очистки та 

знезараження питної води, незадовільний стан каналізаційних очисних споруд та низька 

якість очищення стоків. Недостатній рівень зовнішнього освітлення вуличної мережі. 

Потребують відновлення мережі зовнішнього освітлення вулиць міста Бурштин і села 

Вигівка. Недостатній рівень озеленення міста, велика кількість старих небезпечних дерев, 

недостатньо доглянуті зони відпочинку. Наявність на території міста значної кількості 

несанкціонованих звалищ і смітників твердих побутових відходів та відходів будівництва. 

Незадовільний стан вулично-дорожньої мережі. 

Благоустрій міста Бурштин і села Вигівка являє собою комплекс заходів, 

спрямованих на створення більш сприятливих, культурних і здоровіших умов життя, 

трудової діяльності й дозвілля населення в межах населених пунктів. 

Необхідність комплексного благоустрою територій міста Бурштин і села Вигівка, 

продиктоване на сьогоднішній день необхідністю забезпечення проживання людей у більш 

комфортних умовах та постійно зростаючому добробуті населення. Реалізація програми 

дозволить здійснити проведення комплексу заходів, у тому числі організаційно-

інформаційного характеру, що дозволить досягти необхідного рівня впорядкованості й 

належного благоустрою та санітарного стану територій. 

 

3. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є підвищення ефективності та надійності функціонування 

комунального господарства, поліпшення загального благоустрою територій міста Бурштин і 

села Вигівка, реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному 



санітарно-технічному стані території та покращення естетичного вигляду населених пунктів 

для створення комфортних умов проживання та відпочинку мешканців та гостей міста 

Бурштин і села Вигівка, покращення якості надання житлово-комунальних послуг.  

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування 

 

Реалізація Програми відбудеться шляхом виконання організаційних, інженерно-

технічних, екологічних та економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій 

території міста Бурштин і села Вигівка та створить сприятливе для життєдіяльності людини 

середовище, а саме: 

- забезпечення якісного освітлення вулиць, належного утримання, поточного ремонту та 

обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення вулиць, проведення реконструкції 

зовнішнього освітлення населених пунктів з використанням сучасних енергозберігаючих 

технологій; 

- забезпечення окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, 

аварійних дерев та формування крон існуючих дерев, проведення реконструкції (заміни) 

зелених насаджень, належного утримання, відновлення клумб, газонів, квітників; 

- забезпечення покращення благоустрою кладовищ, належних умов для поховань померлих; 

- забезпечення належної експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах населених 

пунктів, ремонт та утримання мережі відведення дощових стоків; 

- забезпечення роботи та утримання міського фонтану; 

- забезпечення утримання та ремонту доріг та вулиць міста Бурштин і села Вигівка з 

відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, впровадження нових високоефективних 

екологічно безпечних матеріалів для ремонту вулично-дорожньої мережі та утримання її у 

зимовий період; 

- проведення роз’яснювальної роботи з населенням з питань благоустрою та санітарного 

стану міста Бурштин і села Вигівка; 

- проведення роботи щодо покращення якості надання житлово-комунальних послуг. 

Вирішення загальних проблем та питань благоустрою буде здійснюватись 

наступними шляхами: 

1. проведення інвентаризації об’єктів благоустрою міста Бурштин і села Вигівка; 

2. підвищення якості ремонту та утримання об’єктів благоустрою; 

3. захист об’єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших незаконних дій, 

збереження їх функцій та якості; 

4. формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг; 

5. систематичне висвітлення в засобах масової інформації проблемних питань та шляхів 

реформування і розвитку сфери благоустрою населених пунктів. 

Система фінансового забезпечення даної Програми повинна створити стабільні 

умови для виконання поставлених завдань. 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, 

передбачених бюджетом, шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям, та з інших 

джерел, не заборонених законодавством.  

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним 

надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт і виходячи 

з реальних можливостей бюджету.  

 

Ресурсне забезпечення Програми благоустрою та розвитку комунального господарства 

м. Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки 

 

тис. гривень  

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми  

Етапи виконання програми  Усього 

витрат на 

виконання 

програми  

 

2020 рік  2021 рік  2022 рік 



Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі:  

в межах 

кошторисних 

призначень 

в межах 

кошторисних 

призначень 

в межах 

кошторисних 

призначень 

в межах 

кошторисних 

призначень 

міський бюджет     

державний бюджет     

 

5. Строки та етапи виконання Програми 

 

Програма буде виконуватись протягом 2020 – 2022 років. 

  

6. Перелік завдань та заходів Програми  

 

- забезпечення, утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць; 

- відновлення, утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою та озеленення; 

- забезпечення утримання та ремонту доріг та вулиць міста Бурштин і села Вигівка для 

безпечного руху транспорту та пішоходів; 

- утримання та поточний ремонт кладовищ; 

- утримання та поточний ремонт зливових мереж; 

- утримання та поточний ремонт фонтану; 

- забезпечення утримання місць загального користування; 

- здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та 

поточному ремонту на об’єктах комунального господарства населених пунктів; 

- забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в 

місті Бурштин та селі Вигівка; 

- забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення 

благоустрою та територій населених пунктів; 

- реконструкція комплексу очистки на очисних спорудах каналізації; 

- монтаж та демонтаж Новорічної ялинки; 

- забезпечення ефективного функціонування підприємств з питань благоустрою; 

- забезпечення підтримки комунального підприємства шляхом поповнення статутного 

капіталу. 

 

7. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 

виконавцями Програми: сектором житлово-комунального господарства Бурштинської 

міської ради та комунальним підприємством «Житловик». 

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів 

Програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради. 

Щорічний звіт про виконання Програми має бути винесений на розгляд постійної 

комісії міської ради, на яку покладений контроль за її виконанням. 

Щорічний звіт про виконання заходів Програми подається міській раді для 

розгляду та затвердження у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного 

періоду. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми здійснюється у встановленому законом порядку. 

 

8. Очікувані результати виконання програми: 

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- значне покращення санітарного стану та благоустрою міста Бурштин і села Вигівка; 

- підвищення рівня благоустрою й поліпшення естетичного вигляду населених пунктів; 

- розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення, систем теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення, покрашення якості надання житлово-комунальних 

послуг; 



- відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування твердого 

покриття на дорогах, ремонт пішохідних переходів, забезпечення безпеки дорожнього руху; 

- покращення рівня ритуальних послуг та впорядкування кладовищ; 

- збільшення площ зелених насаджень, заміну застарілих насаджень та їх оновлення, більш 

якісне утримання та обслуговування зеленого господарства міста Бурштин і села Вигівка; 

- покращення загального екологічного стану територій, зменшення негативного впливу на 

оточуюче середовище та довкілля; 

- підвищення ефективного функціонування підприємств з питань благоустрою; 

- виконання низки суспільно важливих для міста Бурштин і села Вигівка завдань; 

- створення належних умов для проживання мешканців, забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя; 

- підвищення якості житлово-комунальних послуг. 


