
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХVIІI сесія 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від  28 лютого 2013 року          № 620 
 

 

Про затвердження Програми 

благоустрою міста на 2013 рік 
 

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України 

"Про благоустрій населених пунктів", СанПіН 42-128-4690-88 "Санітарні 

правила утримання територій населених місць", Методичних рекомендацій з 

прибирання території об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджених 

наказом Мінжитлокомунгоспу від 07 липня 2008 року № 213, Порядку 

проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, 

затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003 

року №154 (зі змінами), керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  Бережанська міська рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 
  

1. Затвердити Програму благоустрою міста на 2013 рік (додається). 

2. Виконавчому комітету Бережанської міської ради – головному 

розпоряднику коштів міського бюджету: 

2.1.  Здійснювати фінансування заходів Програми благоустрою міста на 

2013 рік в межах затверджених бюджетних призначень. 

3. Міським комунальним підприємствам «Господар» та «Благоустрій» – 

виконавцям програми, забезпечити виконання заходів Програми 

благоустрою міста на 2013 рік в межах затверджених бюджетних 

призначень.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гуля І.В.  

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 

 

 

 



Додаток 

до рішення сесії міської ради 

№620 від 28 лютого 2013 року 

 

 

ПРОГРАМА 

благоустрою міста на 2013 рік 

 

 1. Вступ. 
Програма благоустрою міста на 2013 рік (далі Програма) розроблена 

відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про 

благоустрій населених пунктів", СанПіН 42-128-4690-88 "Санітарні правила 

утримання територій населених місць", Методичних рекомендацій з 

прибирання території об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджених 

наказом Мінжитлокомунгоспу від 07 липня 2008 року № 213, Порядку 

проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, 

затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня  

2003 року №154 (зі змінами) і спрямована на втілення конкретних заходів з 

утримання територій міста у належному стані, їх санітарного очищення, 

збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, 

інших природних комплексів та об’єктів. 

 

 2. Мета програми. 
Метою програми є створення умов щодо захисту і відновлення 

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

 

3. Завдання Програми. 

Основними завданнями в реалізації заходів Програми (додаються) є: 

- утримання територій загального користування: парків, скверів, дитячих 

майданчиків, пустирів, берегів водойм; 

- ремонт та утримання загальноміських вулиць, доріг, проїздів; 

- утримання кладовищ. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми. 
Джерелом фінансування заходів Програми є кошти загального фонду 

міського бюджету. 

 

5. Контроль за виконанням Програми. 
Контроль за виконанням заходів Програми здійснює виконавчий комітет 

Бережанської  міської ради. 

Відділ містобудування, архітектури і житлово-комунального  

господарства здійснює моніторинг Програми і вносить пропозиції щодо 

коригування завдань Програми.  

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 



 

Паспорт  

Програми благоустрою міста на 2013 рік 

 

1 
Ініціатор розроблення 

програми 
Міська рада 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення програми 

Рішення сесії «Про міський бюджет на 

2013 рік» 

3. Розробник програми Міська рада» 

4. Співрозробники програми МКП «Благоустрій» 

5. 
Відповідальний виконавець 

програми 

МКП «Господар», 

МКП «Благоустрій» 

6. Учасники програми 
МКП «Господар», 

МКП «Благоустрій» 

7. Термін реалізації програми 2013 рік 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм ) 

Міський бюджет, кошти з інших джерел 

фінансування, незаборонені чинним 

законодавством 

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього. 

У тому числі : 

450,0 тис.грн. 

9.1 Коштів міського бюджету 450,0 тис.грн. 

 
 

 

Секретар міської ради     Гончар П.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до Програми благоустрою міста 

На 2013 рік 
 

№ 

з/п 

Перелік 

заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

 

Орієнтовн

і обсяги 

фінансува

ння 

(вартість), 

тис. 

гривень 

Очікуваний 

результат 

1 
Утримання зелених 
насаджень.(дерева, 

кущі) 

Протягом 

року 

МКП 

«Господар», 

МКП 

«Благоустрій» 

5,0 

Збереження та 

оновлення 

зелених 

насаджень 

2 
Утримання зелених 

насаджень.(квіти, 

розсадник, квітник) 

Протягом 

року 

МКП 

«Благоустрій» 
3,5 

Збереження та 

оновлення 

зелених 

насаджень 

3 Утримання вулиць 

міста 

Протягом 

року 

МКП 

«Благоустрій» 
8,0 

Чистота на 

вулицях міста 

4 

Утримання клумб та 

переносних квітників 

Протягом 

року 

МКП 

«Благоустрій» 
2,6 

Збереження та 

оновлення 

зелених 

насаджень 

5 Утримання лавок, 

ящиків для сміття 

Протягом 

року 

МКП 

«Благоустрій» 
4,0 

Забезпечиння 

чистоти в місті 

6 
Утримання парків та 

скверів, дитячих 

майданчиків 

Протягом 
року 

МКП 
«Благоустрій» 

4,5 

Належний 

вигляд парків, 
скверів, дитячих 

майданчиків 

7 
Утримання та 

поточний ремонт ліній 

зовнішнього 

освітлення та 

обладнання на них. 

Протягом 

року 

МКП 

«Господар» 
145,0 

Забезпечення 

безпеки 

пересування 

громадян в 

нічний та 

вечірній час 

8 Утримання кладовищ 

(придбання необхідних 

матеріалів, вивезення 

сміття, утримання та 

ремонт елементів 

благоустрою на 

кладовищах та інше). 

Протягом 

року 

МКП 

«Господар» 
10,0 

Забезпечення 

утримання та 

збереження 

місць поховання 

 

9 

Утримання міського 
стадіону 

Протягом 
року 

МКП 
«Господар» 

25,0 

Забезпечення 

утримання  

споруди , 

здійснення 

охорони об’єкта. 

10 Поточне утримання та 

ремонт зливової 

каналізації,інших 

Протягом 

року 

МКП 

«Господар» 
20,0 

Забезпечення 

утримання  

мереж зливової 



об’єктів благоустрою каналізації, 

інших об’єктів 

благоустрою 

11 
Витрати на ліквідацію 

самовільних звалищ на 

території міста, 

Протягом 

року 

МКП 

«Господар» 
10,0 

Забезпечення 

дотримання 

санітарних норм 

в межах міста 

12 
Оплата електроенергії, 

спожитої на зовнішнє 

освітлення міста 

Протягом 
року 

МКП 
«Господар» 

70,0 

Забезпечення 

дотримання 
санітарних норм 

в межах міста 

13 Утримання та ремонт 

об’єктів та елементів 

вулично-дорожньої 

мережі, споруд на 

дорогах міста. 

Протягом 

року 

МКП 

«Господар» 
142,4 

Забезпечення 

безпеки руху, 

санітарного 

стану на дорогах 

та проїздах 

 УСЬОГО видатків 

на утримання та 

ремонт об’єктів і 

елементів 

благоустрою 

  450  

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                           Гуль І.В. 

 


