
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 2 сесії Барської міської ради 

8 скликання віл 17.12.2020 р.  №10 

 

 

ПРОГРАМА 

соціально - економічного розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 

Барської міської територіальної громади на 2021 рік 

1.Загальні положення. 

Програма соціально-економічного розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою Барської міської територіальної громади на 2021 рік (надалі Програма) розроблена 

відповідно до: 

 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами доповненнями). 

 Закон України « Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 року № 2807-IV (зі 

змінами та доповненнями) 

 Закон України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки» 

від 05.03.2005 року №2455-ІV (зі змінами та доповненнями) 

 Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 року № 1875-ІV змінами 

та доповненнями) 

 Бюджетний Кодекс України 

 Постанова КМ України від 17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами) 

 Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 

від 10.08.2004 року «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків, споруд 

та при будинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд». 

Програма є нормативним документом, який визначає стратегію та організаційну основу 

створення органом місцевого самоврядування правових, адміністративних, управлінських, 

фінансово-господарських умов соціально-економічного розвитку та благоустрою громади. 

Реалізація програми передбачає взаємодію органу місцевого самоврядування з населенням 

громади, підприємствами, установами, організаціями, що розташовані на території територіальної 

громади та тими, що надають соціальні та комунальні послуги. 

Основним напрямом роботи комунального підприємства залишається вжиття заходів для 

надання якісних послуг населенню громади з благоустрою та житлово-комунальних послуг: 

 забезпечення безперебійного надання послуг по санітарній очистці, вивозу та утилізації 

твердих і рідких побутових відходів, озеленення та утримання об’єктів комунальної власності; 

вивозу твердих і рідких побутових відходів, з метою створення сприятливих умов для 

життєдіяльності громади; 

 підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального 

господарства, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади та задоволення 

потреб населення в комунальних послугах; 

 забезпечення вуличного освітлення та утримання на належному рівні функціонування та 

збереження освітлювальних приладів на території Барської міської територіальної громади; 

 утримання в належному стані споруд та прибудинкових територій; 

 недопущення утворення стихійних сміттєзвалищ; 

 вирішення питань збирання, транспортування, утилізації твердих побутових відходів; 

 здійснення догляду за зеленими насадженнями уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на 

алеях, бульварах, об’єктах загального користування, санітарно - захисних зонах, на прибудинкових 



територіях; 

 утримання в належному стані обладнання дитячих, спортивних та інших майданчиків. 

Враховуючи необхідність задоволення потреб Барської міської територіальної громади, для 

належного виконання послуг по благоустрою, санітарній очистці, утримання кладовищ, вивозу та 

сортуванню сміття і твердих побутових відходів, озелененню, утриманню полігону твердих 

побутових відходів, недопущення створення екологічної катастрофи, утримання житлового фонду, 

виникає потреба у оплаті за надання даних послуг комунальну підприємству з бюджету міської 

територіальної громади для забезпечення виконання вищезазначених заходів. 

 

2. Метою даної  Програми є:  

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-

технічному стані територію Барської міської територіальної громади та житлового фонду, 

покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку 

мешканців та гостей Барської міської територіальної громади. Програмою передбачається 

проведення роботи у наступних напрямках: 

– покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану (організація прибирання Барської 

міської територіальної громади, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких 

побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покоси зелених зон, відлов бродячих 

собак, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових 

відходів, встановлення урн для випадкового сміття тощо); 

       – окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев 

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

– забезпечення якісного освітлення вулиць, дворів, парків та скверів Барської міської 

територіальної громади (поточне утримання, впровадження енергозберігаючих технологій в роботі 

мережі зовнішнього освітлення на території Барської міської територіальної громади); 

      – забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування існуючих кладовищ та 

проведення ряду заходів з відкриття нового); 

– створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (утримання 

та впорядкування прибудинкових територій, облаштування дитячих, спортивних майданчиків 

тощо); 

– залучення до виконання робіт із благоустрою території Барської міської територіальної 

громади осіб з числа безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а також 

осіб засуджених до виконання громадських робіт; 

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

– 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. 

– підвищення ефективності та надійності функціонування комунального та житлово-

комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і 

господарського комплексу в послугах з благоустрою відповідно до встановлених нормативів і 

національних стандартів;  

 забезпечення беззбиткового, сталого функціонування підприємства комунального 

господарства;  

 надання ритуальних послуг, утримання місць захоронення. 

 забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових 

територій, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та утримання його в 

належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації; 



 забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення і господарського 

комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних 

стандартів. 

 

3.Обгрунтування шляхів і способів розв’язання або вирішення проблеми. 

Надання коштів комунальному підприємству буде здійснюватися двома напрямками:  

1. перерахування коштів на поточні видатки підприємству за рахунок коштів загального 

фонду міського бюджету , як «Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, 

організаціям)»; 

2. перерахування коштів для придбання основних засобів як внески органів місцевого 

самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності за рахунок коштів 

спеціального фонду бюджету розвитку міського бюджету, як «Капітальні трансфери 

підприємства (установам, організаціям)».  

 

 

4. Основні завдання Програми: 

4.1. Програмою визначено такі основні завдання: 

 організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних 

послуг; 

 розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання, спрямованих на технічне 

переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення питомих 

витрат енергетичних і матеріальних ресурсів; 

 впорядкування розрахунків підприємства за спожиту електроенергію; 

 впорядкування розрахунків підприємства за паливно-мастильні матеріали; 

 придбання матеріалів, обладнання для забезпечення статутної діяльності; 

 вчасна виплата заробітної плати з нарахуванням працівникам; 

 придбання малоцінних технічних засобів, інструментів, спецодягу, тощо; 

 подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; створення умов для більш 

стабільної і беззбиткової роботи підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності; 

 підвищення якісних і кількісних показників наданих підприємством послуг; 

 підвищення надійності роботи виробничих потужностей підприємства; 

 ефективне використання майна, що є власністю територіальної громади; 

 дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при виробництві та наданні 

послуг; 

 забезпечення утримання та ремонт зовнішнього освітлення, розташованого на території 

Барської міської територіальної громади;  

 ремонт та догляд пам’ятників; 

 утримання полігону твердих побутових відходів (ТПВ);  

 обслуговування світлофорів; 

 впорядкування кладовищ; 

 озеленення вулиць та утримання квітників; 

 прибирання тротуарів і площ; 

 вирішення питань збирання, транспортування, утилізація ТПВ та сміття; 

 встановлення металевих турнікетів;  

 полив вулиць; 

 реконструкція зелених зон для відпочинку;  

 реконструкція зливних каналізаційних систем;  



 видалення аварійних дерев. 

4.2. Здійснення внесків до статутного фонду комунального підприємства буде проводитись на такі 

основні завдання: 

 зміцнення матеріально-технічної бази підприємства; 

 придбання техніки; 

 придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних робіт, подолання 

наслідків надзвичайних ситуацій; 

 придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення господарських потреб 

підприємства; 

 проведення інших видатків, що належать до капітальних витрат. 

 

5. Фінансове забезпечення  

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється в Порядку , визначеному 

нормативно-правовими актами, на підставі наданих комунальним підприємством клопотань, 

рішень виконавчого комітету,  рішень міської ради, за рахунок коштів міського бюджету та 

джерел не заборонених законодавством. 

Обсяги фінансування Програми додаються (Додаток №1 до Програми). 

 

6.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням 

6.1 Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Барської міської ради у партнерстві 

з комунальним підприємством «Бар-благоустрій». У випадку необхідності коригування даної 

Програми, відповідні зміни до неї вносяться рішенням Барської міської ради. 

6.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець. 

 

7. Очікувані результати виконання Програми 

1. Забезпечення відрахування в бюджет в межах бюджетного розпису.  

2. Ліквідування заборгованість за спожиту електроенергію та платежів до бюджету. 

3.Ліквідування критичного рівня зносу основних фондів. 

4. Підвищення якості та надійності комунального обслуговування жителів міста.  

5. Скорочення нераціонального використання ресурсів на підприємстві. 

6.Забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань на неї згідно вимог галузевої угоди.  

7. Здійснювати утримання об’єктів комунальної власності в належному стані. 

8. Забезпечить беззбитковість підприємства та відповідальністю за якість обслуговування 

споживачів.  

9.Здійснити оновлення (придбання) основних засобів, необхідного обладнання та підтримання 

його в належному технічному стані на підприємстві.   

 

Секретар міської ради                                                        Ірина МЕЛЬНИК  

 

Начальник КП «Бар-благоустрій»    Олександр ЗАЛЕВСЬКИЙ   



Додаток №2 

Програми соціально-економічного розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою Барської 

міської територіальної громади на 2021 рік 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  

(загальна характеристика міської програми) 

Програма соціально-економічного розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою Барської міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

1. Ініціатор розроблення програми  КП «Бар-благоустрій» та 

виконавчий комітет Барської 

міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про 

розроблення програми 

 

Розпорядження міського 

голови 

3. Розробник програми  

 

КП «Бар-благоустрій» 

4. Спів розробники програми  

 

Барська міська рада 

5. Відповідальні виконавці програми 

  

Барська міська рада 

6. Головний розпорядник бюджетних коштів 

 

Барська міська рада  

7.  Учасники програми  

 

КП «Бар-благоустрій» 

8. Термін реалізації програми 

 

2021рік 

8.1 Етапи виконання програм 

 

--- 

 

 

Секретар міської ради                                                        Ірина МЕЛЬНИК  

 

Начальник КП «Бар-благоустрій»    Олександр ЗАЛЕВСЬКИЙ 


