Назва програми

Програма із благоустрою
населених пунктів
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(тис. грн.)

170 000,0

Мета Програми
Основною метою Програми є організація робіт з інженерного захисту,
розчищення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційноправових та екологічних заходів з поліпшення мікроклімату, санітарного очищення,
розбудови інфраструктури, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території
населеного пункту з метою їх раціонального використання, належного утримання та
охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності
людини довкілля.

Основні завдання програми

• технічне переоснащення підприємств, задіяних у сфері із благоустрою;
• розроблення і запровадження схем санітарної очистки населених пунктів;
• поліпшення рівня ритуального обслуговування населення шляхом розширення
надання ритуальних послуг;
• поліпшення благоустрою кладовищ;
• проведення інвентаризації зелених насаджень та світлоточок;
• проведення інвентаризації та паспортизації шляхів населених пунктів області;
• проведення ефективної роботи із населенням з питань благоустрою та санітарного
стану;
• залучення громадських організацій до участі у заходах Програми;
• формування договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг;
• щорічне коригування програм у плані визначення першочергових заходів,
з урахуванням реальної ситуації.

Основні заходи програми
- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій
населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів
загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і
об'єктів;
- організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель,
інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико культурного та іншого призначення;
- здійснення заходів з благоустрою населених пунктів, озеленення та утримання в належному
стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і
спортивних майданчиків, ремонт шляхів і тротуарів, прокладання велодоріжок, інших
об'єктів благоустрою;
- дотримання при прийнятті в експлуатацію об’єктів виконання заходів комплексного
благоустрою прилеглих до них територій;
- влаштування в населених пунктах вуличного освітлення, реклами та малих архітектурних
форм;
- розроблення генеральних планів населених пунктів та схем їх санітарної очистки;
- утворення при виконавчих комітетах сільських та селищних рад комунальних служб для
утримання територій у належному стані
- утворення інспекцій з контролю благоустрою населених пунктів;
- розроблення правил благоустрою кожного населеного пункту.

