
                                  
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 81

24 грудня 2020 року                              3 сесія 8 скликання

Про затвердження «Програми благоустрою населених пунктів 
та розвитку житлово-комунального господарства Лука-Мелеш-
ківської сільської територіальної громади на 2021 рік»

Керуючись  статтею  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  статтею  91  Бюджетного  кодексу  України,  Закону  України  «Про
благоустрій  населених  пунктів»,  «Про  житлово-комунальні  послуги», «Про
автомобільні дороги»,  «Про поховання та похоронну справу»,  «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про питну воду та
питне  водопостачання»,  «Про  захист  тварин  від  жорсткого  поводження»,
Наказів Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від
23.09.2003р.  №154  «Про  затвердження  Порядку  проведення  ремонту  та
утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» та від 10.08.2004р. №150
«Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд»
«Про охорону навколишнього природного середовища, сільська рада
 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму «Програми благоустрій населених пунктів та
розвиток  житлово-комунального  господарства  Лука-Мелешківської  сільської
територіальної громади на 2021 рік».

2. Затвердити  «Порядок  використання  коштів,  передбачених  на
виконання  «Програми  благоустрій  населених  пунктів  та  розвиток  житлово-
комунального  господарства  Лука-Мелешківської  сільської  територіальної
громади на 2021 рік» (додається).

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійні
комісії  сільської ради з  питань планування,  фінансів,  бюджету та соціально-
економічного розвитку (Бондар В.М.) та з питань містобудування, будівництва,
земельних відносин, охорони природи, житлово-комунального господарства та
комунальної власності (Ткаченко В.С.)

Сільський голова                                                     Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1 
до рішення 3 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 81 від 24.12.2020 року

ПРОГРАМА
благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального

господарства Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на
2021 рік

                                                     
ПАСПОРТ

Програми благоустрою населених пунктів та розвиток 
житлово-комунального  господарства Лука-Мелешківської сільської

територіальної громади на 2021 рік

1. Ініціатор розроблення  
Програми (замовник)

Лука-Мелешківська сільська рада

2. Розробники Програми Виконавчі органи Лука-
Мелешківської сільської ради

3.

Відповідальні виконавці 
Програми

Виконавчі органи Лука-
Мелешківської сільської ради, 
інспекція з благоустрою, комунальні 
підприємства

4. Учасники Програми Комунальні підприємства, , 
депутатський корпус

5. Термін реалізації Програми 2021 рік

6. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, усього:
у тому числі:

32370,0 тис.грн.

6.1. - коштів бюджету об'єднаної 
територіальної громади

22370,0 тис.грн.

6.2 - коштів інших джерел 10000,0 тис.грн.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 Житлово-комунальне господарство – одна з найважливіших галузей господарського 
комплексу, що забезпечує життєдіяльність населених пунктів.

Благоустрій - це комплекс заходів для створення сприятливих умов для проживання
мешканців  громади,  що  здійснюються  з  метою  раціонального  використання  територій
населених пунктів, належного утримання, відновлення та охорони об’єктів благоустрою.

Програма  благоустрою  населених  пунктів  та  розвитку  житлово-комунального
господарства  Лука-Мелешківської  сільської  територіальної  громади на  2021 рік  (далі  -
Програма)  Лука-Мелешківської  об'єднаної  територіальної  громади  спрямована  на
проведення комплексу заходів для створення умов, сприятливих для життєдіяльності людей
на території громади.



Метою Програми є здійснення комплексних заходів, спрямованих на підвищення рівня
благоустрою населених пунктів, забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів
комунального  господарства,  покращення  умов  проживання  мешканців  громади,
забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності людини, забезпечення сталого
розвитку  та  задоволення  потреб  населення  і  господарського  комплексу  в  житлово-
комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів.

Програма  визначає  основні  цілі  і  заходи  з  розвитку  житлово-комунального
господарства Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік.

Основні виконавці програми:
 виконавчий комітет Лука-Мелешківської сільської ради;
 виконавчі органи Лука-Мелешківської сільської ради;
 депутатський корпус;
 КП "Лука-Благоустрій";
 фізичні та юридичні особи.

ІІ. АНАЛІЗ СТАНУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
 ГОСПОДАРСТВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Лука-Мелешківська  об'єднана  територіальна  громада  займає  площу  97,7  км²,  до  її
складу входить сім населених пунктів з чисельністю населення 15194  чол. 

 Впродовж  останніх  років  в  населених  пунктах  проведена  значна  робота  у  сфері
благоустрою,  що  включає  ефективні  та  комплексні  роботи  з  прибирання  територій,
впровадження  системи  роздільного  збору  сміття,  облаштування  зупинок  громадського
транспорту,  вуличного  освітлення,  дитячих  майданчиків,  проведення  ремонтів  доріг,
інших заходів. Але утримання в належному стані територій населених пунктів потребує
постійної уваги та залучення значного обсягу фінансування. 

 Так, питання модернізації мереж зовнішнього освітлення ще не повністю вирішене і
цю  роботу  необхідно  продовжувати  і  протягом  наступних  років.  Влаштована  система
вуличного  освітлення  потребує  постійного  технічного  обслуговування  та  проведення
своєчасної оплати за спожиту електроенергію.

Внаслідок  розширення  житлових  масивів  та  збільшення  споживання  населенням
електроенергії  для  побутових  потреб,  існує  потреба  в  будівництві,  реконструкції  та
проведенні  ремонтів  мереж  постачання  електроенергії,  трансформаторних  підстанцій,
модернізації їх обладнання.

Водопровідно-каналізаційна система також потребує особливої уваги та фінансових
ресурсів.  Послуги  з  централізованого  водопостачання  для  населення  забезпечується
комунальним підприємством «Лука-Благоустрій». 

На  даний  час  існує  потреба  в  будівництві  нових  артезіанських  свердловин  та
розширенні  і  оновленні  системи  водопостачання  для  забезпечення  населення
високоякісною питною водою, проведенні планових ремонтів та реконструкцій існуючих
мереж та насосних  станцій,  облаштування їх  сучасним обладнанням.  Гострою також є
проблема  в  забезпеченні  житлових  будинків  системами  водовідведення,  проведенні
ремонтів та реконструкцій існуючих систем каналізації, очисних споруд. 

Територія  об’єднаної  територіальної  громади  характеризується  розгалуженою
транспортною  інфрастуктурою,  загальна  протяжність  доріг,  які  експлуатуються,
становить 50120 метрів.

 Не дивлячись на значні  обсяги виконаних робіт по капітальному ремонту доріг  у
попередніх  роках,  не  усі  дороги  мають  сучасне  асфальтоване  покриття.  Крім  цього,
збільшення  з  кожним  роком  транспортних  потоків  призводить до  різкого  зростання
навантаження  на  вулиці  та  дороги.  Розвиток  автомобільних  перевезень,  насиченість
транспортних потоків потребують підвищення темпів розвитку вулично-дорожньої мережі
і, особливо, поліпшення  її  технічного  рівня:  своєчасного  виконання  капітальних  та
поточних ремонтів, влаштування тротуарів, облаштування засобами безпечного руху для
пасажирів та водіїв.

Окремої  уваги  вимагає  необхідність  утримання  в  належному  стані  пам'ятників,
меморіалів та кладовищ.



В населених пунктах існує також потреба в облаштуванні зон відпочинку та дозвілля
для населення, в озелененні та покращенні привабливості населених пунктів. 
       На сьогоднішній день в Лука-Мелешківській об'єднаній територіальній громаді для
виконання  робіт та послуг в галузі комунального господарства та благоустрою задіяне
комунальне  підприємствоем  «Лука-Благоустрій».  Його  діяльність  спрямована  на
обслуговування житлового фонду, забезпечення благоустрою вулиць, місць громадського
користування, обслуговування комунікаційних мереж. 

                     ІІІ.  МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Нормативно-правове забезпечення.

Розроблення  Програми  здійснювалось  в  межах  Законів  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  «Про  житлово-комунальні  послуги»,  «Про  благоустрій
населених пунктів», «Про поховання та похоронну справу», «Про автомобільні дороги»,
«Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про питну воду
та  питне  водопостачання»,  «Про  захист  тварин  від  жорсткого  поводження»,  Наказів
Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. №154
«Про  затвердження  Порядку  проведення  ремонту  та  утримання  об’єктів  благоустрою
населених  пунктів»  та  від  10.08.2004р.  №150  «Про  затвердження  примірного  переліку
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту
приміщень, будинків, споруд» та інших нормативно-правових актів України.

                                    Фінансове забезпечення.
Джерелами фінансування заходів  Програми є:
 кошти бюджету об'єднаної територіальної громади;
 кошти державного бюджету України;
 кошти обласного бюджету;
 кошти підприємств житлово-комунального господарства;
 гранти, благодійні внески;
 кошти фізичних і юридичних осіб;
 кошти інвесторів;
 інші джерела.
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми визначаються згідно з Додатком

1 до Програми в межах затверджених асигнувань  в бюджеті  об'єднаної  територіальної
громади на відповідний рік.

ІV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основними завданнями Програми є:
-  проведення  комплексу  робіт  з  покращення  мікроклімату,  санітарного  стану

населених пунктів; 
-  належне  утримання  та  раціональне  використання  територій  населених  пунктів,

збереження та упорядкування об'єктів благоустрою;
-  здійснення  належного  контролю за  дотриманням правил благоустрою,  посилення

відповідальності населення за дотриманням чистоти та екологічної безпеки в населених
пунктах;

- утримання в належному технічному стані вулично-дорожньої мережі;
- забезпечення освітлення населених пунктів;
-  забезпечення  безперебійного  функціонування  комунального  підприємства  та

надання ним якісних послуг населенню; 
- впровадження енергозберігаючих технологій, використання альтернативних джерел

енергії;
- стимулювання інвестиційного процесу.  

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ: 
1.Раціональне використання площ загального користування. 
2.Покращення технічного стану будівель і споруд комунальної власності.
3.Створення умов для безпечного проживання населення.



4.Підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства.
5.Покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення.
6. Економія енергоресурсів шляхом впровадження енергозберігаючих заходів.
7.Покращення технічного стану автомобільних доріг та безпеки руху пішоходів. 
8.Забезпечення  освітлення  території  населених  пунктів  із  застосуванням   систем

енергозбереження.
9.Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення,

їх  фізичного  розвитку  (будівництво,  реконструкція  та  ремонт  дитячих  і  спортивних
майданчиків).

10.Відновлення та створення нових зон культурно-масового відпочинку мешканців. 
11.Збереження  та  покращення  стану  об'єктів  загального  користування,  природних

ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів.
12.Поліпшення  екологічного  і  санітарного стану,  естетичного  вигляду  населених

пунктів.
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

"БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА РОЗВИТОК 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Лука-Мелешківської осільської територіальної громади 
НА 2021 рік"

№ п/
п

Зміст заходу 

Тер
мін
вик
она
ння,
рок

и 

Загальний
обсяг

фінансува
ння  тис.

грн. 

1 Благоустрій населених пунктів 4500,0

1.1

Проведення заходів з утримання в належному санітарному 
стані населених пунктів (забезпечення прибирання та  
утримання в належному стані вулиць,  тротуарів, зупинок 
громадського транспорту, інших громадських місць, 
вивезення сміття, ліквідація смітників та стихійних 
сміттєзвалищ тощо)

2021

510,0

1.2

Озеленення населених пунктів, створення ландшафтних 
композицій, утримання та відновлення зелених насаджень, 
обрізка та видалення дерев і кущів (аварійних та таких, які 
втратили свій естетичний вигляд), обкошування газонів тощо

2021

650,0

1.3
Встановлення та поновлення вказівних і номерних знаків з 
назвами населених пунктів, вулиць, будинків

2021
50,0

1.4
Створення та благоустрій парків, місць масового відпочинку 
населення, об'єктів рекреаційного призначення

2021
1750,0

1.5
Облаштування нових, забезпечення функціонування та 
утримання в належному стані існуючих дитячих і спортивних 
майданчиків

2021
650,0

1.6. Встановлення рекламних щитів 2021 50,0

1.7.
Розширення, огородження, впорядкування та утримання в 
належному стані кладовищ

2021
290,0

1.8.
Утримання, впорядкування  та ремонт братських могил, 
меморіалів, пам’ятників

2021
450,0

1.9 Ліквідація наслідків стихії, надзвичайних ситуації та аварій 2021
50,0

1.10
Проведення інших заходів з благоустрою населених пунктів 
(регулювання чисельності бездомних тварин тощо)

2021
50,0

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81


2 Енергозабезпечення, вуличне освітлення 3870,0

2.1
Будівництво, реконструкція та ремонт трансформаторних 
підстанцій, мереж зовнішнього вуличного освітлення

2021
3000,0

2.2

Забезпечення освітлення населених пунктів, в тому числі: 
а) оплата за споживання електроенергії;
б) належне утримання та обслуговування мереж вуличного 
освітлення та трансформаторних підстанцій

2021

720,0

500,0
220,0

2.3
Впровадження енергозберігаючих технологій, заміна 
існуючого обладнання на енергоефективне

2021
150,0

2.4
Впровадження технологій з використання альтернативних і 
відновлюваних джерел енергії

2021

3 Вулично-дорожня мережа 6150,0

3.1
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг, 
тротуарів, алей, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок 
тощо

2021
5000,0

3.2
Утримання (підсипка протиожеледною сумішшю, розчистка 
від снігу, грейдерування) та поточний ремонт доріг, тротуарів,
алей, пішохідних та велосипедних доріжок

2021
500,0

3.3
Облаштування доріг спеціальними технічними засобами для  
безпечних і зручних умов руху, організації та регулювання 
дорожнього руху

2021
150,0

3.4 Будівництво, утримання зупинок громадського транспорту 2021 500,0
4 Житлове та комунальне господарство 12000,0

4.1
Будівництво та придбання у комунальну власність будівель і 
споруд

2021
6000,0

4.2

Управління об'єктами, що перебувають у власності 
територіальної громади, забезпечення їх належного 
утримання та експлуатації (виготовлення паспортів, технічної 
документації на земельні ділянки та споруди, проведення 
ремонтів, реконструкцій будівель і споруд, оплата послуг по 
їх утриманню та технічному обслуговуванню, в т.ч. 
забезпечення опалення, оплати за спожиті енергоносії тощо)

2021

6000,0

5 Водопостачання та водовідведення 4000,0

5.1 Будівництво артезіанських свердловин 2021 1800,0

5.2

Будівництво, належне утримання і технічне обслуговування, 
забезпечення надійності і безпечності експлуатації систем та 
мереж водопостачання і водовідведення (в тому числі шляхом
співфінансування з населенням, надання фінансової 
підтримки комунальним підприємствам, поповнення  їх 
статутного капіталу)

2021

2200,0

6
Забезпечення функціонування комунальних установ та 
підприємств Лука-Мелешківської об'єднаної 
територіальної громади

1850,0

6.2

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам 
для забезпечення безперебійного функціонування та 
ефективної роботи відповідно до їх статутної діяльності (у 
тому числі для виготовлення технічної документації на 
земельні ділянки, розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та 
реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства)

2021

200,0



6.3

Поповнення  статутних фондів комунальних підприємств та 
надання їм фінансової підтримки для зміцнення матеріально-
технічної бази (придбання, утримання та обслуговування 
автотранспорту, спецтехніки, обладнання, інвентарю,  
запчастин, спецодягу  тощо)

2021

1650,0

Всього 32370,0

Секретар сільської ради                                               Оксана ШЕВАНЮК



Додаток 2 
до рішення 3 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 81 від 24.12.2020 року

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ НА ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ

"БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА РОЗВИТОК 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Лука-Мелешківської сільської територіальної громади 
НА 2021 рік"

Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в

бюджеті  об'єднаної територіальної громади  на  виконання заходів Програми
«Благоустрій  населених  пунктів та  розвиток  житлово-комунального
комунального
господарства Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади на 2021
рік» (далі – Програма).

1.2.  Головним  розпорядником  бюджетних  коштів  виконання  заходів
Програми є Лука-Мелешківська сільська рада. 

1.3.  Для виконання заходів Програми головний розпорядник бюджетних
коштів  може  включати  до  своєї  мережі  одержувачів  бюджетних  коштів
(комунальні підприємства, службу автомобільних доріг тощо).

1.4.  Обсяг  видатків  встановлюється  рішенням  Лука-Мелешківської
сільської ради про бюджет на відповідний рік.

1.5.  Фінансування  заходів  Програми  здійснюється  Лука-Мелешківською
сільською радою відповідно до помісячного розпису видатків.

Використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми 
1. Для виконання заходів Програми бюджетні кошти спрямовуються на:
- придбання предметів, матеріалів та інвентарю, зелених насаджень для

благоустрою  населених  пунктів,  покращення  їх  санітарно-екологічного
стану;

- оплату  послуг  з  прибирання  територій  населених  пунктів  та
громадських  місць,  озеленення  населених  пунктів,  покращення  їх
естетичного вигляду, ремонту та утриманню в належному стані пам'ятників,
доріг,  зупинок  громадського  транспорту,  дитячих  майданчиків,  мереж
зовнішнього освітлення, громадських місць, вивезення сміття, видалення та
обрізки дерев, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, догляду за кладовищами (в
тому  числі  огородження,  влаштування  накритів  ),  парками,  зеленими
насадженнями, регулювання чисельності тварин, виконання інших заходів з
благоустрою населених пунктів  та  утриманню в належному стані  об’єктів
житлово-комунального господарства;

- оплату за спожиту електроенергію для вуличного освітлення;
- будівництво,  капітальний  ремонт  та  реконструкцію  об'єктів

благоустрою та житлово-комунального господарства; 



-  фінансову  підтримку  комунальних  підприємств  (для  придбання
господарських товарів, спецодягу, обладнання, інвентарю, запасних частин;
поточний  ремонт  та  технічне  обслуговування  спецтехніки,  систем
водопостачання  і  водовідведення;  оплату  послуг  з  виготовлення  технічної
документації  на  будівлі  і  споруди,  земельні  ділянки,  розробку  проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  для  будівництва  та
реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства тощо);

-  поповнення  статутного  капіталу  комунальних  підприємств  (для
придбання  комп'ютерної  техніки,  обладнання,  інвентарю,  спецтехніки,
запасних  частин,   виготовлення  проектно-кошторисної  документації,
проведення робіт з  капітального ремонту і  реконструкції  систем та мереж
водопостачання і водовідведення, очисних споруд тощо);

- передачу  трансфертів  іншим  бюджетам  та  одержувачам  бюджетних
коштів для співфінансування робіт та виконання спільних заходів. 

2.Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку,
є  нецільовим  використанням  бюджетних  коштів,  що  тягне  за  собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.Відкриття  рахунків,  реєстрація,  облік  зобов’язань  та  проведення
операцій,  пов’язаних  з  використанням  бюджетних  коштів,  здійснюється
відповідно до вимог чинного законодавства.

4.Складання  та  подання  фінансової  звітності  про  використання
бюджетних  коштів,  а  також  контроль  за  їх  цільовим  витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.

Секретар сільської ради                                               Оксана ШЕВАНЮК
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