ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СЕСІЯ
РІШЕННЯ
00.00.2020

смт Шалигине

Про програму розвитку житлово-комунального господарства
та благоустрою населених пунктів Шалигинської селищної ради на
2021-2025 роки
Розглянувши проект Програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою населених пунктів Шалигинської селищної
ради на 2021-2025 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету селищної
ради № 00
від 00.00.2020, з метою забезпечення реалізації прав окремих
категорій громадян, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про
місцеве
самоврядування
в
Україні»,
селищна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства
та благоустрою населених пунктів Шалигинської селищної ради на 20212025 роки (додається).
2.Управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради
щорічно, передбачати у проекті бюджету Шалигинської селищної
територіальної громади на відповідний рік, кошти на реалізацію зазначеної
цільової програми виходячи із фінансових можливостей громади.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань комунальної власності, житлово – комунального
господарства, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
Селищний голова

Юрій В.Матвієнко

Додаток до рішення
селищної ради

Програма
розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою населених пунктів
Шалигинської селищної ради на 2021-2025 роки

Шалигине
2020

Паспорт
Програми розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою населених пунктів
Шалигинської селищної ради на 2021-2025 роки
(далі-Програма)
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7.
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Програми

8.

Перелік бюджетів, що Бюджет селищної територіальної громади,
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у
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виконанні Програми

9.
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1.Загальні положення
Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України, Закону України
«Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про благоустрій
населених пунктів» із врахуванням основних напрямків стратегії
реформування житлово-комунального господарства України, з метою
підвищення ефективності та надійності функціонування житловокомунальних систем життєзабезпечення населення населених пунктів
Шалигинської селищної ради , поліпшення якості житлово-комунальних
послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.
Впродовж 2018-2020 років на території Шалигинської селищної ради
проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає прибирання
території, ремонт та обслуговування вуличного освітлення, ліквідації
стихійних сміттєзвалищ, озеленення, інші роботи. Так в 2018 році на заходи з
благоустрою населених пунктів витрачено 598,0 тис.грн, в 2019 році -546,0
тис.грн та у 2020 році -972,0 тис.грн.
Програма
розвитку
житлово-комунального
господарства
та
благоустрою населених пунктів Шалигинської селищної ради на 2021-2025
рік (далі - Програма) розроблена для здійснення ефективних і комплексних
заходів з утримання території населених пунктів об’єднаної територіальної
громади, в належному санітарному стані, поліпшенні його естетичного
вигляду, забезпечення зовнішнього освітлення, збереження об’єктів
загального користування.
2.Сучасний стан житлово-комунального господарства
2.1. Житлове господарство
Житловий фонд селищної ради
на території Шалигинської селищної
об’єднаної територіальної громади на даний час відсутній. На території
громади зареєстроване одне зареєстроване ОСББ в селищі Шалигине. На
балансі відділу житлово-комунального господарства інфраструктури та
благоустрою Шалигинської селищної ради знаходиться 4 житлові будинки ,
які потребують догляду. Також на балансі селищної ради знаходиться 2
будинки, які придбані для лікарів КНП Шалигинської селищної ради
«Амбулаторія загальної практики –сімейної медицини».
2.2. Водопровідне господарство
Централізоване водопостачання в ОТГ забезпечується КП «Турбота» На
території громади розташовані 21 водонапірна вежа та 70,12 км водогону.
Внаслідок цього виникла гостра потреба в:
• забезпеченні населення якісною питною водою;
• проведенні планових ремонтів мереж та водонапірних веж;

• придбання лічильників та нових насосів;
• веденні обліку і забезпеченні ощадливого споживання води;
• використанні новітніх технологій при реконструкціях, капітальних та
поточних ремонтах водопровідно- каналізаційної мережі.
2.3. Комунальне господарство та благоустрій
Благоустрій селища, сіл покладено на Шалигинську селищну раду У
комунальній власності селищної громади перебуває 64,3 км доріг, 56,2 км.
мереж зовнішнього освітлення, 508 од. світлоточок, три спортивні
майданчики, вісім пам’ятників загиблим воінам, 11 кладовищ, 14 зупинок
громадського транспорту, 9 дитячих майдданчики та інші об᾽єкти
благоустрою:
Не до кінця вирішене питання модернізації обладнання існуючої мережі
зовнішнього освітлення, перехід до сучасних енергоощадних технологій.
Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів є суттєвим
чинником негативного впливу на земельні, водні та лісові ресурси і здоров᾽я
людей. Масові накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вздовж
автомобільних доріг та залізничних колій, в лісонасадженнях та поблизу
водоймищ, в зоні житлової забудови є одним із потенційних джерел
забруднення довкілля і підлягають терміновій утилізації.
Видалення дерев, що досягли вікової межі, аварійних дерев а також
відновлення зелених насаджень не носить системного характеру. Існує
потреба у влаштуванні парків, скверів, розширенні зелених зон та місць для
відпочинку громадян.
Окремої уваги потребує стан догляду за кладовищами,
пам’ятниками, комунальними дорогами, вуличною мережею.

парками,

3.Мета Програми:
Метою Програми є підвищення ефективності та надійності
функціонування комунального господарства, подальшого розвитку
комунального підприємства, поліпшення загального благоустрою території
громади, реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в
належному санітарно-технічному стані території громади та покращення її
естетичного вигляду для створення комфортних умов проживання та
відпочинку мешканців громади, покращення якості надання житловокомунальних послуг.
4.Перелік завдань та заходів для реалізації Програми
Завдання Програми
• реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в
належному санітарно-технічному стані території населених пунктів
Шалигинської селищної ради та покращення його естетичного вигляду

• забезпечення безперебійного водопостачання мешканцям громади,
установам та підприємствам, що здійснюють свою діяльність на
території громади
• розвиток комунального підприємства "Турбота";
• розвиток ДП «Світанок» КП Турбота Шалигинської селищної ради;
• покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених
пунктів Шалигинської селищної ради, організації робіт по
прибиранню, забезпечення своєчасного і повного вивезення твердих
побутових відходів та нечистот, ліквідація стихійних сміттєзвалищ,
• забезпечення якісного освітлення вулиць (поточне утримання,
продовження робіт з влаштування зовнішнього освітлення в тому числі
з застосуванням енергозберігаючих технологій) та придбання
необхідного обладнання, засобів та матеріалів
• придбання спеціалізованої техніки (допоміжної) необхідної для
залучення у роботі житлово-комунального господарства та
благоустрою (бензопили, бензокосарки, кущорізи, тощо) та
інструментів (матеріалів) для їх обслуговування;
• проведення інвентаризації споживачів послуг з водопостачання,
укладення договорів з усіма
споживачами, придбання та
встановлення їм лічильників обліку води ;
•
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 утримання та ремонту доріг та вулиць з відновленням
дорожніх знаків, впровадження нових матеріалів для ремонту
вулично-дорожньої мережі та утримання її у зимовий період;
• проведення роботи щодо покращення якості надання житловокомунальних послуг.
• догляд та обслуговування житлових будинків;
• догляд та утримання водойм;
проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед
населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм. правил
поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведенні порядку за
місцем проживання;
4.Фінансове забезпечення Програми
Фінансове
забезпечення
Програми
визначається
рішенням
Шалигинської селищної ради про бюджет на відповідний рік. У разі змін
складових фактичної вартості заходів, передбачених цією Програмою, кошти
виділяються в установленому законом порядку.

У ході реалізації заходів Програми можливі корегування, зміни,
уточнення, доповнення, пов’язані з фактичним надходженням коштів на
реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних
можливостей бюджету.
Рішенням ради про затвердження змін до бюджету можуть вноситися
додаткові заходи з розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою населених пунктів Шалигинської селищної ради.
Головним розпорядником коштів з Програми є Шалигинська селищна рада.
Орієнтовна сума фінансування Програми на 2021-2025 роки складає
10718,0 тис.грн Для фінансування заходів Програми можуть залучатись
кошти обласного, державного бюджетів, кошти установ, організацій, інші
кошти не заборонені законодавством.
5. Очікувані результати
виконання Програми очікується досягнення

У ході
наступних
показників:
• поліпшення санітарного та естетичного стану населених пунктів
Шалигинської селищної ради;
• освітлення території населених пунктів Шалигинської селищної
ради відповідно до потреб населення;
• збільшення терміну придатності елементів благоустрою, за
рахунок виконання робіт з капітального та поточного ремонту та
послуг із технічного обслуговування;
• організація та впровадження комунальних послуг на території
громади( вивіз ТПВ, плата за централізоване водопостачання);
• утримання об’єктів житлово-комунального господарства на
території Шалигинської селищної ради.
• Розвиток та модернізація систем водопостачання;
6. Організація виконання та контроль за виконанням Програми
Організація та контроль здійснює - постійна комісія селищної ради з
питань комунальної власності, житлово – комунального господарства,
земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Селищний голова

Юрій МАТВІЄНКО

Додаток до рішення
Заплановані заходи та обсяги фінансування заходів Програми за роками
тис.грн.
Заплановані заходи 2021
2022 2023
2024
2025
Разом
програми
1.
Виготовлення
документації на житлові
будинки

18,0

10,0

10,0

38,0

Виготовлення
документації на
водоймище в с.Соснівка

50,0

50,0

50,0

150,0

Ремонт огорожі
памятників в
с.Шалигине

200,0

0

0

200,0

Ремонт огорожі
памятників в
с.Старикове

250,0

0

0

250,0

100,0

0

0

100,0

Капітальний ремонт
пам'ятника в с.Сваркове

250,0

0

0

250,0

Будівництво паркану в
с.Сваркове

200,0

0

0

200,0

Улаштування плитки на
зупинках в с.Соснівка,
Черневе, Шалигине

150,0

100,0

100,0

350,0

Поточний ремонт мосту
в сел.Шалигине

105,0

0

0

105,0

Чистка колодязів

15,0

30,0

30,0

75,0

2.

3

4

5

6

7

Капітальний ремонт
пам'ятника в с.Соснівка

8

9

10

11.
Догляд та утримання
комунальних доріг
12.

13.

14.

160,

150,0

150,0

200,0

200,0

860,0

210,0

250,0

250,0

100,0

100,0

910,0

Поточний ремонт
житлових будинків
громади

0

150,0

150,0

150,0

150,0

600,0

Придбання лічильників
обліку води для окремої
категорії громадян
(пенсіонери)

0

100,0

100,0

100,0

100,0

400,0

750,0

1150,0

1150,0

800,0

800,0

4650,0

Придбання техніки для
догляду за територією
(бензопили,мотокоси та
інше)

40,0

20,0

20,0

Ліквідація
несанкціонованих
сміттєзвалищ

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

Впровадження
енергозберегаючих
технологій на
свердловинах , та
об'єктах благоустрою
вс.Сваркове, с.Соснівка,
сел.Шалигине
Усього

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1250,0

2798,0

2210,0

2210,0

1550,0

1550,0

10318,0

Догляд за територією
зупинок, дитячих
майданчиків, парків та
інше

15.
Проведення капітальних
ремонтів артезіанських
свердловин з
встановленням
санітарних зон в
сел.Шалигине, с.
Старикове, Черневе,
Ходине.

16.
80,0

17.

18.

